
CRONOLOGIA VOCABULAR DA LÍNGUA 
PORTUGUESA (III) 

José Alves Fernandes 

Pedimos vênia aos nossos leitores para fazer preceder 
•mln 3f!. séri.e de verbetes com a incentivante missiva a nós 
dlt lqlda pelo insigne lexicógrafo e bibl iólogo brasileiro, Antô
lllo llouaiss, da Academia Brasileira de Letras, ao solicitar-
twn o envio do número 1-2, volume 7, da nossa Revista, saí

do com largu íssi ma demora, por motivos certamente justos: 

" Rio, 21 de fevereiro de 1986. 

Prezado Professor Fernandes: 

Foi com grande admiração que li seu trabalho sobre a 
" Lt onologia vocabular da língua portuguesa", publicado na 
lluvlnta de Let ras da Universidade Federal do Ceará,· n9 1-2, 
voltttno 6, ano 1983. 

Infelizmente não me chegou às mãos o número subse
qti!Jttlo da Revista, onde suponho tenha sido publicada a con
lllltlrlçrto de seu .estudo, que reputo de suma importância para 

' 1 1 onologia do nosso léxico. 
Ficar-lhe-ia muito grato se me pudesse enviar um exem

plru ou, não sendo isso possível, uma cópia da s.egunda parte 
"" trnt>alho em questão. 

' om os meus agradecimentos, sou 

Seu Admirador, 
Antonio Houaiss." 
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Ao eminente Mest~e, pelo estímulo cobrado de suas des
vanecedoras palavras, deixamos aqui consignado o nosso 
afervorado agradecimento público. 

Relação dos novos verb.etes de 201 a 300: 

201. IRREVERÊNCIA: "E para cõfirmaçã, diz qelle conhe
ceo muitos, os quaes por andare embaraçados, & carre
gados cõ muytos peccados, tinhão grãde fastio, & irre
verecia ao Sanctissimo Sacrameto do altar". (1573 -:r Fr. 
Nicolau Dias, Livro do rosário . .. , p. 307) (Em A. G. 
Cunha, 1813) . 

202 . IRREVERENTE: ". . . nós também lançaremos a capa 
sobre esta matéria, deixando tão indigno assunto a Lute
ro, Beza e Wiclef, e outros legítimos herdeiros do ímpio 
e irreverente" (c. 1664 - Pe. Antônio Vieira, História do 
futuro, p. 188) (Em A. G. Cunha, 1813) . 

203 . IRRISóRIO: " ... que falando com remoques, 1 .eles não 
queiram ser tidos / por toleirões, e atrevidos, 1 tendo 
uma língua irrisória! Boa história." (Séc. XVII - Gr.egó
rio de Matos, Obras Completas, vol. 11, p. 500) (Em A. G. 
Cunha, 1813) . 

204 . JACTÂNCIA: " Logo patranhas sam & tabulas quãto os 
nossos Gregos com jactancia nos cantão" (1573 - D. 
Gaspar de Leão, Desengano de perdidos, p. 85) (Em 
A. G. Cunha, Séc. XVIII). 

205 . JACTANTE: "E assim mesmo porá diante dos olhos a 
brava imagem de Turno, tão jactante e irosa contra o 
covarde Drance, que parece que o temeis" (1548 -
Francisco de Holanda, Diálogos de Roma, p. 50) (Em 
A. G. Cunha, 1572). 

206 . JACTAR(-SE) : " ... é não se estimarem a si mesmos e 
infamarem a fidalguia de que se jactam" (1548 - Fran
cisco de Holanda, Diálogos de Roma, p. 65) (Em A. G. 
Cunha, 1572). 

207. JAPONA: "Ainda te hão de ver cobrir 1 De grossa e par
da japona" (Séc. XVIII - José Basílio da Gama, Odes, 
cantos e poesias diversas, p. 198) (Em A. G. Cunha, 
séc. XIX). 
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08 . JARDINAR: "- Vou jardinar, vou à caça, durmo, brinco 
com o meu Eduardo .. . " (1867-1870 - Camilo Castelo 
Branco, A mulher fatal, Aguilar, vol. 11, p. 72) (Em A. G. 
Cunha, 1873). 

09 . JARRETA: "Que um tonto jarreta, I que um néscio pate
ta 1 me fale em amor 1 ou é para rir I ou para chorar." 
(Séc. XVIII - A. José da Silva, Guerras do alecrim e 
mangerona, Parte 11, Cena 11, p. 215) (Em A. G. Cunha, 
1813). 

10 . JAZIDA: " ... jaa nam sentara (= sentará) aly sua ten
da o arabe, nem faram aly jazer seus gados os pastores 
como sohiam; antes he jazida de peçonhentas bichas" 
(1553 - Samuel Usque, Consolaçam àst ribulaçoens de 
Israel, Diálogo 11, lf. 1111) (Em A . G. Cunha, Séc. XVII) . 

11 . JEJUM: " . .. boa cousa he a oraçom com o jejum, e 
com a esmola" (Séc. XIV-XV - Bíblia Medieval Portu
auesa, Tobias, cap. VIl , p. 329) (Em A. G. Cunha, Séc. 
XVI}. 

12. JUDAICO: " . . . e algus mandou cozer em caldeiras 
pera atemorizar o pouo judaico dizendo que comia car
nes humanas." (1553 - Samuel Usque, ConS'olaçom às 
tribulaçoens de Israel, Diálogo 11, fi. XIIII) (Em A. G. 
Cunha, 1813). 

1'12. JUDAíSMO : "Enfim o cativeiro de Babilónia e desterro 
universal de todo o judaísmo . .. que foi senão o castigo 
do apartamento de Deus e da morte de seu filho -? 
(1547-1555 - João de Barros, Panegírico da lnfanta D. 
Maria- In: Panegíricos, p. 178) (Em A. G. Cunha, 181_3) . 

" 111 . JUDAIZAR: " Hus per hua parte deziam que fazia sacre
ficios de moços cristãos, matandoos em couas soterra
noas e que aos seruos que me vinham a casa ensina
va judaizar" . (1553 - Samuel Usque, Consolaçam às 
trlbulaçoens de Israel Diálogo 111, fi . VIII!) (Em A . G. 
Cunha, 1813). 

'lt o ,JuRI : "- Criadas essas escolas, as funções do júri se
tlnm mais suaves e humanas." (1845 - Martins Pena, 

díletante, Comédias de -, p. 237) (Em A. G. Cunha, 
/061). 
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Ao eminente Mestr.e, pelo estímulo cobrado de suas des
vanecedoras palavras, deixamos aqui consignado o nosso 
afervorado agradecimento público. 

Relação dos novos verbetes de 201 a 300 : 

201 . IRREVERI::NCIA: " E para cõfirmaçã, diz qelle conhe
ceo muitos, os quaes por andare embaraçados, & carre
gados cõ muytos peccados, tinhão grãde fastio, & irre
verecia ao Sanctissimo Sacrameto do altar" (1573 ...,- Fr. 
Nicolau Dias, Livro do rosário . . . , p. 307) (Em A. G. 
Cunha, 1813) . 

202 . IRREVERENTE: " ... nós também lançaremos a capa 
sobre esta matéria, deixando tão indigno assunto a Lute
ro, Beza e Widef, e outros legítimos herdeiros do ímpio 
e irreverente" (c. 1664 - Pe. Antônio Vieira, História do 
futuro, p. 188) (Em A. G. Cunha, 1813). 

203 . IRRISóRIO: " .. . que falando com remoques, 1 .eles não 
queiram ser tidos I por toleirões, e atrevidos, 1 tendo 
uma língua irrisória! Boa história. " (Séc. XVII - Gr.egó
rio de Matos, Obras Completas, vol. 11 , p. 500) (Em A. G. 
Cunha, 1813) . 

204 . JACT ÃNCIA: " Logo patranhas sam & tabulas quãto os 
nossos Gregos com jactancia nos cantão" (1573 - D. 
Gaspar de Leão, Desengano de perdidos, p. 85) (Em 
A. G. Cunha, Séc. XVIII). 

205 . JACTANTE: " E assim mesmo porá diante dos olhos a 
brava imagem de Turno, tão jactante e irosa contra o 
covarde Drance, que parece que o temeis" (1548 -
Francisco de Holanda, Diálogos de Roma, p. 50) (Em 
A. G. Cunha, 1572). 

206 . JACTAR(-SE): " ... é não se estimarem a si mesmos e 
infamarem a fidalguia de que se jactam" (1548 - Fran
cisco de Holanda, Diálogos de Roma, p. 65) (Em A. G. 
Cunha, 1572). 

207 . JAPONA: "Ainda te hão de ver cobrir I De grossa e par
da japona" (Séc. XVIII - José Basílio da Gama, Odes, 
cantos e poesias diversas, p. 198) (Em A. G. Cunha, 
séc. XIX). 
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08 . JARDINAR: " - Vou jardinar, vou à caça, durmo, brinco 
com o meu Eduardo . . . " (1867-1870 - Camilo Castelo 
Branco, A mulher fatal , Aguilar, vol. li , p . 72) (Em A . G. 
Cunha, 1873). 

09. JARRETA: " Que um tonto jarreta, I que um néscio pate
ta j me fale em amor I ou é para rir I ou para chorar." 
(Séc. XVIII - A. José da Silva, Guerras do alecrim e 
mangerona, Parte 11, Cena 11, p. 215) (Em A. G. Cunha, 
1813). 

1 O. JAZIDA: " . . . jaa nam sentara ( = sentará) aly sua ten
da o arabe, nem faram aly jazer seus gados os pastores 
como sohiam ; antes he jazida de peçonhentas bichas" 
(1553 - Samuel Usque, Consolaçam àst ribulaçoens de 
Israel, Diálogo 11 , lf. 1111) (Em A. G. Cunha, Séc. XVII). 

11 . JEJUM: " .. . boa causa he a oraçom com o jejum, e 
com a esmola" (Séc. XIV-XV - Bíblia Medieval Portu
quesa, Tobias, cap. VIl, p. 329) (Em A. G. Cunha, Séc. 
XVI) . 

12. JUDAICO: " . . . e algus mandou cozer em caldeiras 
pera atemorizar o pouo judaico dizendo que comia car
nes humanas." (1553 - Samuel Usque, Cons'olaçom às 
tribulaçoens de Israel, Diálogo 11 , fi. XIIII) (Em A. G. 
Cunha, 1813) . 

13 . JUDAíSMO : " Enfim o cativei ro de Babilónia e desterro 
universal de todo o judaísmo . . . que foi senão o castigo 
do apartamento de Deus e da morte de seu filho -? 
(1 547-1555 - João de Barros, Panegírico da lnfanta O. 
Maria - In : Panegíricos, p. 178) (Em A. G. Cunha, 181.3). 

14 . JUDAIZAR: " Hus per hua parte deziam que fazia sacre
fic ios de moços cristãos, matandoos em couas soterra
neas e que aos seruos que me vinham a casa ensina
va judaizar" . (1553 - Samuel Usque, Consolaçam às 
tribufaçoens de Israel Diálogo 111, fi . Vllll) (Em A . G. 
Cunha, 1813) . 

' 1!:.. . JúRI : "- Criadas essas escolas, as funções do júri se
riam mais suaves e humanas." (1845 - Martins Pena, 
O diletante, Comédias de -, p. 237) (Em A. G. Cunha, 
1861 ). 

llov <l (l LcLras, Fortaleza, 8 (1 ) - jan ./jun. 1985 85 



216 . JUSTIÇAR: " ... mais, por Deus, mandad ' ora justiçarl 
porend' aquel que os couce slevou" (Séc . XIII - Can
tigas d'Escarnho e de Mal Dizer Cantiga n<? 424, p. 618) 
Em A. G. Cunha, 1813). 

217. LABAREDA: ". . . e com o gram fumo e labareda que 
hija a (o) outros obrado nom o podendo soffrer, pose
ramse antre as ameas da torre" (Séc . XV - Fernão 
Lopes, Cronica de/ Rei Dom Joham I, Parte 11 , p. 36) 
(Em A. G. Cunha, Séc. XV/). 

218. LABRUSCO: " Começou Noé de lavrar a terra, e chan
tou vinha d 'uvas /avruscas, e fez delas vinho" (Séc. X/V
XV - Bíb!ia Medieval Portuguesa, Cap. XXX, p. 31) (Em 
A. G. Cunha s. v. Labrusca - s . f . -, 1858). 

219 . LADRILHAR: "Quem passará pelo foro de Trajano, com 
o chão ladrilhado de metal e a coluna erguida, que mos
trava a altura do monte que se ali abaixara à força de 
braços? (1548 - Francisco de Holanda, Diálogos de 
Roma, p. 101) (Em A. G. Cunha, 1813) . 

220 . LAGARTA: "Ca disse que huu dia entrou o bispo em huu 
braços? (1548 - Francisco de Holanda, Diálogos de 
seu orto e achô-o todo coberto de burgo e de pulgon .e 
de lagarta". (Séc . XIV-XV - Diálogos de San Gregório , 
Revista Lusitana, vol. XXV, p. 248) (Em A. G. Cunha, 
1813). 

221 . LAGUNA: " Para a parte do sul, entre o Rio de Janeiro 
e S. Vicente, corre um famoso rio, chamado vulgarmente 
laguna dos Patos." (1626 - Pe. Antônio Vieira, Cartas, 
p. 40) (Em A. G. Cunha, 1858). 

222. LAJEAR: " .. . e lageara (sic) as águas temerosas, para 
que o obediente corresse a pé enxuto por onde o com
panheiro se ia afogando." (1619 - Frei Luís de Sousa, 
Vida de Dom Frei Bertolameu dos Mártires, p. 48) Em 
A. G. Cunha, 1813). 

223 . LAIS: "E ell em dizendo estas pallavras, ho !ais da ver
ga ... acomteçeo de quebrar aa naao." (Séc. XV - Fer
não Lopes, Cronica de/ Rei Dom Joham I, Parte I, p. 
119) (Em A. G. Cunha, Séc. XVI /ays) . 
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224. LAMBISGóiA : "- Pensas que eu hei-de aturar a ti, e a 
lambisgóia da tua irmã?" (1844 - Martins Pena, Os 
irmãos das a/mas, Comédias de -, p. 189) (Em A. G. 
Cunha, 1890). 

225 . LAMENTAÇÃO: " ... fizeram por el mui grande planto, 
e especialmente o profeta Jeremias, que fez sobrele 
grandes lamentações". (Séc. XIV-XV - Bíblia Medieval 
Portuguesa, Reis IV, Cap. XXXIV, p. 312) (Em A. G. 
Cunha, Séc. XVI) . 

226. LAMPADÁRIO: " ... fizeram presa nos cálices, e lampadá
rios e outra prata, e a levaram consigo. " (1626 - P.e. 
Antônio Vieira, Cartas, p. 15) (Em A. G. Cunha, 1813). 

227. LANGOR : " ... Langor, que he hua infirmydade da alma 
que tira do coraçom toda dulçura do prazer spiritual." 
(Séc. XV - Leal Conselheiro, p. 289) (Em A. G. Cunha, 

. . 1858). 

28 . LANÇANTE: ".,. passamos o caminho de ..Xrujá, e sem
pre por hua capoeira a meio lançante ." (1677 - Livro 
do Tombo do Mosteiro de São Bento, Treslado do -, 
p. 131) (Em A. G. Cunha, 1844). 

29 . LAPIDÃRIO : "Malvada, que assi dizem os Lapidáríos : 
que mata a sede aquela pedra do anel! " (c . 1538 - Sá 
de Miranda, Os Vilhalpandos, Obras Completas, vol. 11 , 
p. 248) ~ (Em A. G: Cunha, 1813). .., 

.-30 . LARANJADA: " . . . já não ' vemos 1 Arrojarem-se as ce
lhas d'água immunda ; 1 De brancos pós aos· céus er
guer-se nuvens; 1 As ruas retumbar de sujas pulhas ; I 
Dos. marotos a basta laranjada. " (Séc . XVII -'- José Ba
síli o da Gama, Odes, Cantos e poesias diversas, p. 199: 
O entrudo (sátira), versos 3-7) (Em A. G. Cunha, 1873) . 

,) 1. LASTRO : " O Lastro e as paredes d arredor dela som 
como d outras çisternas, senon que o Lastro he hu pou
co corrente de cada parte pera o meo e naquel meo he 
fundado hu poço de pedra" . (Séc. XV - Livro dos Con
selhos de El-rei D. Duarte, p. 155) (Em A. G. Cunha, 
1899). 
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216 . JUSTIÇAR: ". . . mais, por Deus, mandad' ora justiçar 1 
porend' aquel que os couce slevou" (Séc. XIII - Can
tigas d'Escarnho e de Mal Dizer Cantiga n9 424, p. 618) 
Em A. G. Cunha, 1813). 

217. LABAREDA: ". . . e com o gram fumo e labareda que 
hija a (o) outros obrado nom o podendo soffrer, pose
ramse antre as ameas da torre" (Séc. XV - Fernão 
Lopes, Cronica de/ Rei Dom Joham /, Parte 11, p. 36) 
(Em A. G. Cunha, Séc. XVI). 

218. LABRUSCO: "Começou Noé de lavrar a terra, e chan
tou vinha d'uvas /avruscas, e fez delas vinho" (Séc. X/V
XV - Bíblia Medieval Portuguesa, Cap. XXX, p. 31) (Em 
A. G. Cunhas. v. Labrusca- s.f. -, 1858). 

219 . LADRILHAR: "Quem passará pelo foro de Trajano, com 
o chão ladrilhado de metal e a coluna erguida, que mos
trava a altura do monte que se ali abaixara à força de 
braços? (1548 - Francisco de Holanda, Diálogos de 
Roma, p. 101) (Em A. G. Cunha, 1813). 

220. LAGARTA: "Ca disse que huu dia entrou o bispo em huu 
braços? (1548 - Francisco de Holanda, Diálogos de 
seu orto e achô-o todo coberto de burgo e de pulgon .e 
de lagarta". (Séc. XIV-XV - Diálogos de San Gregório, 
Revista Lusitana, vol. XXV, p. 248) (Em A. G. Cunha, 
1813). 

221 . LAGUNA: "Para a parte do sul, entre o Rio de Janeiro 
e S. Vicente, corre um famoso rio, chamado V].Jigarmente 
laguna dos Patos. " (1626 - Pe. Antônio Vieira, Cartas, 
p. 40) (Em A. G. Cunha, 1858). 

222. LAJEAR: " . .. e lageara (si c) as águas temerosas, para 
que o obediente corresse a pé enxuto por onde o com
panheiro se ia afogando." (1619 - Fr.ei Luís de Sousa, 
Vida de Dom Frei Bertolameu dos Mártires, p. 48) Em 
A. G. Cunha, 1813). 

223 . LAIS: "E ell em dizendo estas pai lavras, ho !ais da ver
ga ... acomteçeo de quebrar aa naao." ($éc. XV - Fer
não Lopes, Cronica de/ Rei Dom Joham I, Parte I, p. 
119) (Em A. G. Cunha, Séc. XVI lays) . 
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24 . LAMBISGóiA: "- Pensas que eu hei-de aturar a ti, e a 
lambisgóia da tua irmã?" (1844 - Martins Pena, Os 
irmãos das almas, Comédias de -, p. 189) (Em A. G. 
Cunha, 1890). 

25 . LAMENTAÇÃO: " . .. fizeram por el mui grande planto, 
e especialmente o profeta Jeremias, que fez sobrele 
grandes lamentações". (Séc. XIV-XV - Bíblia Medieval 
Portuguesa, Reis IV, Cap. XXXIV, p. 312) (Em A. G. 
Cunha, Séc. XVI). 

26 . LAMPADÁRIO: " ... fizeram presa nos cálices, e lampadá
rios e outra prata, e a levaram consigo." (1626 - P-e. 
Antônio Vieira, Cartas, p. 15) (Em A. G. Cunha, 1813). 

27 . LANGOR: " ... Langor, que he hua infirmydade da alma 
que tira do coraçom toda dulçura do prazer spiritual." 
(Séc. XV - Leal Conselheiro, p. 289) (Em A. G. Cunha, 
1858). 

28 . LANÇANTE: ".,. passamos o caminho de A:rujá, e sem
pre por hua capoeira a meio lançante." (1677 ----" Livro 
do Tombo do Mosteiro de São Bento, Treslado do -, 
p. 131) (Em A. G. Cunha, 1844). 

29 . LAPIDÃRIO: "Malvada, que assi dizem os Lapidários: 
que mata a sede aquela pedra do anel!" (C. 1538 - Sá 
de Miranda, Os Vilha/pandos, Obras Completas, vol. 11, 
p. 248) ~ (Em A. G: Cunha,· 1813). · ' 

.-30 . LARANJAD.( '' ... já. não · vemos 1 Arrojarem-se· as ce
lhas d'água immunda; 1 De brancos pós aos · céus er
guer-se nuvens; 1 As ruas retumbar de sujas pulhas; 1 
Dos. marotos a basta laranjada." (Séc. XVII --'- José Ba
sílio da Gama, Odes, Cantos e poesias diversas, p. 199: 
O entrudo (sátira), versos 3-7) (Em A. G. Cunha, 1873). 

1 . LASTRO: "O Lastro e as paredes d arredor dela som 
como d outras çisternas, senon que o Lastro he hu pou:: 
co corrente de cada parte pera o meo e naquel meo he 
fundado hu poço de p~dra". (Séc . XV - Livro dos Con
selhos de El-rei D. Duarte, p. 155) (Em A. G. Cunha, 
1899). 
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232 . LATINAR: "Circonspecto he pallavra latynada pouco 
custumada em nossa lynguagem." (Séc. XV- Leal Con
selheiro, p. 354) (Em A. G. Cunha, Séc. XVll). 

233 . LAUDEL: " .. . elles hiam todos deamte e ell com suas 
gemtes detras, que seriam ataa seis çemtas lamças, das 
quaaes hiam emcallvagadas (sic) huas çemto e cimquo
emtas e as outras todas de pee com cotas e loudees (sic) 
vestidos, e os baçinetes ao pescoço nas fachas." (Séc. 
XV - Fernão Lopes, Cronica de/ Rei Dom Joham I, Parte 
p. 340) (Em A. G. Cunha, Séc. XVI). 

234 . LAUDÊMIO: "- .. . e, se Vossa Alteza, Senhora, me al
cança a supervivência, eu lhe pagarei o foro da consci
ência com o laudémio de mil louvores." (1736- A. José 
da Silva, O labirinto de Greta, Parte I, Cena 111, p. 51) (Em 
A. G. Cunha, 1813). 

235 . LAUREAR: "Porque o triumpho do vosso vencer 1 E vos
sas vitórias exalção a fé, 1 De serdes laureada grande 
rezão he." (1521 - Gil Vicente, Auto da fama, Obras de 
-, Lello & Irmão - Editores, p. 135) (Em A. G. Cunha, 
1844). 

236 . LAVATóRIO: "E falou Deus a Moisés, e mandou-lhe, que 
fizesse um lavatório d'arame." (Séc. XIV-XV - Bíblia Me
dieval Portuguesa, Êxodo, Cap. UI, p. 115) (Em A. G. 
Cunha, Séc. XVI) . 

237 . LAXATIVO: " ... e mandou, que dessem a Rey Sede
chiash ua beveragem laxativa, com que ouvesse fluxu 
de ventre." (Séc. XIV-XV - Bíblia Medieval Portuguesa, 
Reis IV, Cap. XLII, p. 3220) (Em A. G. Cunha, 1844). 

238. LEGATÁRIO: " E, porque a vontade do testador é que o 
seu gado fique por sua morte ao legatário a que o deixa 
-." (Séc. XVI - Frei Heitor Pinto, Imagem da vida 
cristã, vol. IV, p. 89) (Em A. G. Cunha, 1813) . 

239 . LEGISTA: ". . . ca dizem os legistas que vergonhosa 
causa he ao emperador, e mingua de seu estado poer 
~eis, e nom se dar a execuçom." (Séc. XV - Livro da 
Montaria, p. 179) (Em A. G. Cunha, Séc. XVI) . 
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BCH-PERIOD 

240 . LEGITIMAÇÃO: " . .. a mim comvem mostrar de todo 
em todo, o defeito de sua naçemça sem legitimaçom" 
(Séc. XV - Fernão Lopes, Cronica de/ Rei Dom Joham 
I, Parte !, p. 363) (Em A. G. Cunha, Séc. XVI) . 

241 . LEICENÇO: " .. Vê tu não seja isto algum /eicenço!" 
(7738 - A. José da Silva, Precipício de Faetonte, Parte 
I, Cena 11 , p. 123) (Em A. G. Cunha, 1813) . 

42. LENHA: "Cs que estauom pello muro lamçauom a Mar
tim Affonso allyh onde estatua tiçoões com fogo e linho e 
lenha, pera poer o fogo aa porta. (Séc. XV - Fernão 
Lopes, Croníca de/ Rei Dom Joham I, Parte 11 , p. 36) 
(Em A. G. Cunha, 1813) . 

43 . LENTEIRO: " A terra em qu.e se ha de semear a alfafa 
ha de ser terra lynteira (sic)." (Séc. XV- Livro dos Con
selhos de ei-Reí D. Duarte, p. 285) (Em A. G. Cunha, Séc. 
XVI Como s. m.). 

44 . LENTISCO: " Outro sy coze a casca da raiz do lentisco 
com agoa e pisa a com mel e cem azeite de lirio." (Séc. 
XV - Livro dos Conselhos de e/-Rei D. Duarte , p. 283) 
(Em A. G. Cunha, Séc. XVD . 

45 . LEPROSO: " ... disseram algus ymigos de Ysrael que 
aueriaõ os judeos empeçonhado as agoas dacordo com 
os leprosos." (1553 - Samuel Usque, Conso/açom às 
tribu/açoens de Israel, Diálogo 111, fi. XX) (Em A. G. 
Cunha, Séc. XVII). 

')AG . LESO: " . .. e assi gritam, como se realmente cada causa 
daquelas caíra sobre o lugar leso." (1619 - Fr-ei Luís de 
Sousa, Vida de Dom Frei Bertolameu dos Mártires, p. 366) 
(Em A. G. Cunha, 1843). 

.!•1'/ . LEVEDAR : " ... de guissa que como o tempe rado form9n
to lsic) teueda a massa que aproueite, assy as booas ra
oões dei-ReY leuedarom todos" (Séc. XV - Fernão 

I opes, Cronica de/ Rei Dom Joham I, Parte 11, p. 65) 
(r:m A. G. Cunha, Séc. XV/). 
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232 . LATINAR: "Circonspecto he pallavra latynada pouco 
custumada em nossa lynguagem." (Séc. XV- Leal Con
selheiro, p. 354) (Em A. G. Cunha, Séc. XV/1). 

233. LAUDEL: " ... elles hiam todos deamte e ell com suas 
gemtes detras, que seriam ataa seis çemtas lamças, das 
quaaes hiam emcallvagadas (sic) huas çemto e cimquo
emtas e as outras todas de pee com cotas e /oudees (sic) 
vestidos, e os baçinetes ao pescoço nas tachas." (Séc. 
XV - Fernão Lopes, Cronica de/ Rei Dom Joham I, Parte 
p. 340) (Em A. G. Cunha, Séc. XV/). 

234 . LAUDÊMIO: "- . . . e, se Vossa Alteza, Senhora, me al
cança a supervivência, eu lhe pagarei o foro da consci
ência com o /audémio de mil louvores." (1736 - A. José 
da Silva, O labirinto de Greta, Parte I, Cena 11 I, p. 51) (Em 
A. G. Cunha, 1813). 

235 . LAUREAR: "Porque o triumpho do vosso vencer 1 E vos
sas vitórias exalção a fé, 1 De serdes laureada grande 
rezão he." (1521 - Gil Vicente, Auto da fama, Obras de 
-, Lello & Irmão - Editores, p. 135) (Em A. G. Cunha, 
1844). 

236 . LAVATóRIO: "E falou Deus a Moisés, e mandou-lhe, que 
fizesse um lavatório d'arame." (Séc. XIV-XV - Bíblia Me
dieval Portuguesa, Êxodo, Cap. Lll, p. 115) (Em A. G. 
Cunha, Séc. XV/). 

237. LAXATIVO: " ... e mandou, que dessem a Rey Sede
chiash ua beveragem laxativa, com que ouvesse fluxu 
de ventre." (Séc. XIV-XV - Bíblia Medieval Portuguesa, 
Reis IV, Cap. XLII, p. 3220) (Em A. G. Cunha, 1844). 

238. LEGAT ÃRIO: "E, porque a vontade do testador é que o 
seu gado fique por sua morte ao legatário a que o deixa 
-." (Séc. XVI - Frei Heitor Pinto, Imagem da vida 
cristã, vol. IV, p. 89) (Em A. G. Cunha, 1813). 

239. LEGISTA: " ... ca dizem os legistas que vergonhosa 
causa he ao emperador, e mingua de seu estado poer 
~eis, e nom se dar a execuçom." (Séc. XV - Livro da 
Montaria, p. 179) (Em A. G. Cunha, Séc. XVI). 
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8CH-Pf:RIODIGos 

240. LEGITIMAÇÃO: ". . . a mim comvem mostrar de todo 
em todo, o defeito de sua naçemça sem legitimaçom" 
(Séc. XV - Fernão Lopes, Cronica de/ Rei Dom Joham 
I, Parte !, p. 363) (Em A. G. Cunha, Séc. XV/). 

.41 . LEICENÇO: ". . Vê tu não seja isto algum leicenço!" 
(7738 - A. José da Silva, Precipício de Faetonte, Parte 
I, Cena 11, p. 123) (Em A. G. Cunha, 1813). 

42 . LENHA: "Cs que estauom pello muro lamçauom a Mar
tim Affonso allyh onde estatua tiçoões com fogo e linho e 
lenha, pera poer o fogo aa porta. (Séc. XV - Fernão 
Lopes, Croníca de/ Rei Dom Joham I, Parte 11, p. 36) 
(Em A. G. Cunha, 1813). 

43 . LENTEIRO: "A terra em que se ha de semear a alfafa 
ha de ser terra lynteíra (sic)." (Séc. XV- Livro dos Con
selhos de ei-Rei D. Duarte, p. 285) (Em A. G. Cunha, Séc. 
XVI Como s. m.). 

114 . LENTISCO: "Outro sy coze a casca da raiz do lentisco 
com agoa e pisa a com mel e com azeite de lírio." (Séc. 
XV - Livro dos Conselhos de ei-Rei D. Duarte , p. 283) 
(Em A. G. Cunha, Séc. XVIJ. 

45 . LEPROSO: " ... disseram algus ymigos de Ysrael que 
aueriaõ os judeos empeçonhado as agoas dacordo com 
os leprosos." (1553 - Samuel Usque, Conso!açom às 
tribulaçoens de Israel, Diálogo 111, fi. XX) (Em A. G. 
Cunha, Séc. XV//) . 

'
146 . LESO: " ... e assi gritam, como se realmente cada co usa 

daquelas caíra sobre o lugar leso." (1619- Fr.ei Luís de 
Sousa, Vida de Dom Frei Bertolameu dos Mártires, p. 366) 
(Em A. G. Cunha, 1843). 

1-1 r . LEVEDAR : " . .. de guissa que como o temperado form9n
to lsic) leueda a massa que aproueite, assy as booas ra
oões dei-ReY /euedarom todos" (Séc. XV - Fernão 

Lopes, Cronica de/ Rei Dom Joham /, Parte 11, p. 65) 
(Em A. G. Cunha, Séc. XV/J. 
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248. LHANO: " . . . E se talvez o campo a escasseia, 1 Mirra
do heis de acabar no campo lhano, 1 Fazendo quaren
tena todo o ano." (Séc. XVII- Gregório de Matos, Obras 
Completas de -, vol. 11, p. 272) (Em A. G. Cunha, 1844). 

249. LIBERALIDADE: "E por que nom apropriem a ssy a vir
tude da liberalidade, ouçam o que he scripto" (Séc . XV 
-Leal Conseíheiro, p. 411) (Em A. G. Cunha, Séc. XVI). 

250. LICITAÇÃO: " . . . me foi d ito, q'elle era Senhor, e pos
suidor de huã chacra ... que foi da defunta Dona Esco
lást ica de Toledo, e depo·is rematada (s) em praça pelo 
Coronel Francisco Pinto do Rego, e hoje do Outorgante 
vendedor por Licitação" (1783 - Livro do Tombo do 
Mosteiro de São Bento [Treslado do -] , p. 151) (Em A. 
G. Cunha, 1844). 

251 . LICITAR: " ... na qual (se. chacra) licitou o dito Capi
tam para della dispor, e vendere com licença do Dou
tor Juiz de Orfãos desta Cidade" (1783- Livro do Tom
bo do Mosteiro de São Bento [Treslado do -], p. 155) 
(Em A. G. Cunha, 1844). 

252 . LIMPA (s. f.): "Da planta, e limpas das cannas, e a di
versidade que ha nellas" (1711 - Antonil, Cultura e opu
lência do Brasil . .. , Cap. 11, p. 28) (Em A. G. Cunha, 
1844) . 

253. LINFÃ TI CO: ". . . o espírito. . . retraindo-se o sangue 
aos vasos linfáticos, deixando exauridas as matrizes 
sanquinárias, fez uma revolução no intestino recto" [Séc. 
XVIII - A. José da Silva, Guerras do alecrim e mange
rona, Parte 11, C.ena V, p. 248-249) (Em A. G. Cunha, 1813). 

254. LINGUADA: "Comeron os infanções, en outro dia, 1 
apartados na feira de Santa Maria, 1 e deron-lhi lingua
dos por melhoria" (Séc . XIII - Cantigas d'Escarnho e 
de Mal Dizer, p. 344)( Em A. G. Cunha, Séc. XVI) . 

255 . LINGUARAZ: "- O barom linguaraz e palavroso nom 
seerá bem aderençado em a terra ." (Séc. XIV-XV -
Boosco De/leytoso, p. 80) (Em A. G. Cunha, Séc. XVI). 
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25(·. LIQUIDANTE: "Não bastando o .estado da caixa da so
ciedade para pagar as dívidas exig íveis, é obrigação 
dos liquidantes pedir aos sócios os fundos necessários" 
(1850 - Código Comercial Brasileiro, Art. 346) (Em A . 
G. Cunha, Séc. XX). 

?57. LITEIRA: "Enlevado estava Peralta na dita representa
ção, quando por uma infernal rua viu passar grande nú
mero de cochas e fiteiras ." (Séc . XVIII - A. José da 
Silva, Obras do diabinho da mão furada , Folheto 11, p. 
257) (Em A. G. Cunha, 1813). 

::>8 . LOCANDA: "- . .. Que há-de fazer o pobre ·Shichisbéu , 
posto no centro de Itália, sem saber aqui onde são as 
r:asas focandas e, o que mais é, sem quatrim? - (Séc. 
XVIII - A. José da Silva, Precipício de Faetonte, Parte 
I, Cena I, p . 104) (Em A. G. Cunha, 1881 Como s.f.). 

t>9. LóGI CO: "Ca dizem os !ogicos que toda proposiçom que 
he posta, se a sua definiçom nom he dereita determina
com, que toda a proposiçom nom va i nenhua coisa." 
(Séc. XV - Livro da Montaria, p. 115) (Em A. G. Cunha, 
Séc. XVI) . 

'GO . LOMBADA: ". . . ponhase no traues da ladeyra da lom
bada, e a tam chegado a ponta do monte, que possa bem 
Ç1Ua rdar ambal!as corrudas" (Séc. XV - Livro da Monta
ria, p. 197) (Em A. G. Cunha, 1873) . 

!O I . LONDRINO : "- Excelentemente. Vamos ao mais. Aquele 
contrabando de queijos londrinos que veio no paquete 
inglês desembarcou esta noute" (1845 - Martins Pena, 
O cigano, Comédias de -, p. 362) (Em A. G. Cunha, 
1858). 

H"\;,> LUMINAR : "Já a nossa do mundo ultima parte 1 Tinha 
voltado a ensanguentada fronte 1 Ao centro luminar." 
(1769 - José Basílio da Gama, O Uruguai, Canto 111, v. 
t -3) (Em A. G. Cunha, 1813). 

•n:1 MACAQUICE : " ... e com se porem às portas das igrejas 
passear nos adros, registrando as damas, fazendo-
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248 . LHANO: " . .. E se talvez o campo a escasseia, 1 Mirra
do heis de acabar no campo lhano, 1 Fazendo quaren
tena todo o ano." (Séc. XV!! - Gregório de Matos, Obras 
Completas de - , vol. 11 , p. 272) (Em A . G. Cunha, 1844). 

249 . LIBERALIDADE: " E por que nom apropriem a ssy a vi r
tude da liberalidade, ouçam o que he scripto " (Séc. XV 
-Leal Conseíheiro, p. 411) (Em A. G. Cunha, Séc. XV/) . 

250 . LICITAÇÃO: " ... me fo i d ito, q'elle ·9ra Senhor, e pos
suidor de huã chac ra .. . que foi da defunta Dona Esco
lástica de Toledo, e depo is rematada (s) em praça p.elo 
Coronel Francisco Pinto do Rego, e hoje do Outorgante 
vendedor por Licitação" (1783 - Livro do Tombo do 
Mosteiro de São Bento [Treslado do -] , p. 151) (Em A. 
G. Cunha, 1844). 

251. LICITAR: " .. . na qual (se. chacra) licitou o dito Capi
tam para del la dispor, e vendere com licença do Dou
tor Juiz de Orfãos desta Cidade" (1783 - Livro do Tom
bo do Mosteiro de São Bento [Treslado do -], p. 155) 
(Em A. G. Cunha, 1844). 

252 . LIMPA (s . f .l: " Da planta, e l impas das cannas, e a di
ve rs idade que ha nellas" (1 711 - Antonil , Cultura e opu
lência do Brasil . . . , Cap. 11, p. 28) (Em A. G. Cunha, 
1844) . 

253. LINFÃ TI CO : " . . . o espírito . . . retra indo-se o sangue 
aos vasos linfáticos, deixando exauridas as matrizes 
sanquinárias, fez uma revolução no intestino recto " (Séc. 
XVIII - A . José da Silva, Guerras do alecrim e mange
rona, Parte 11 , C.ena V, p. 248-249) (Em A. G . Cunha, 1813). 

254. LI NGUADA: " Comeron os infanções, en outro dia, 1 
apartados na fei ra de Santa Maria, 1 e deron-lhi lingua
dos por melhoria" (Séc. X/11 - Cantigas d'Escarnho e 
de Mal Dizer, p . 344)( Em A. G. Cunha, Séc. XV/) . 

255 . LI NGUARAZ: "- O barom linguaraz e palavroso nom 
seerá bem aderençado em a terra." (Séc . XIV-XV -
Boosco Delleytoso, p . 80) (Em A. G. Cunha, Séc. XVI). 
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5C . LIQUIDANTE: " Não bastando o .estado da caixa da so
ciedade para pagar as dívidas exig íveis, é obrigação 
dos l iquidantes pedir aos sócios os fundos necessários" 
(1850 - Código Comercial Brasileiro, Art. 346) (Em A. 
G. Cunha, Séc. XX). 

257. LITEIRA: " Enlevado estava Peralta na dita representa
ção, quando por uma infernal rua viu passar grande nú
mero de cochas e fiteiras ." (Séc. XV!! / - A . José da 
Silva, Obras do diabinho da mão furada , Folheto 11, p. 
257) (Em A. G. Cunha, 1813) . 

258. LOCANDA: " - ... Que há-de fazer o pobre ·Shichisbéu, 
posto no cent ro de Itália, sem saber aqui onde são as 
casas locandas e, o que mais é, sem quatrim? - (Séc. 
XV/// - A. José da Silva, Precipício de Faetonte, Parte 
I, Cena I, p. 104) (Em A. G. Cunha, 1881 Como s . f . ) . 

259. LóGICO : " Ca dizem os !ogicos que toda proposiçom que 
he posta, se a sua definiçom nom he der9i ta determi na
com, que toda a proposiçom nom vai nenhua co isa." 
(Séc. XV - Livro da Montaria, p . 115) (Em A. G. Cunha, 
Séc. XV/) . 

260. LOMBADA : ". . . pon hase no traues da ladeyra da lom
bada, e a tam chegado a ponta do monte, que possa bem 
Çluardar amballas corrudas" (Séc . XV - Livro da Monta
ria, p. 197) (Em A. G. Cunha, 1873) . 

261. LONDRINO: " - Excelentemente . Vamos ao mais . Aquele 
contrabando de queijos londrinos que V·9io no paquete 
inglês desembarcou esta noute" (1845 - Martins Pena, 
O cigano, Comédias de - , p. 362) (Em A. G. Cunha, 
1858) . 

262 . LU MINAR : " Já a nossa do mundo ul tima parte 1 Ti nha 
voltado a ensanguentada f ronte 1 Ao centro luminar. " 
(1769 - José Basílio da Gama, O Uruguai, Canto 111, v. 
1-3) (Em A. G. Cunha, 1813}. 

263 . MACAQUICE: " ... e com se porem às portas das ig rejas 
e a passear nos adros, registrando as damas, fazendo-
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264 . 

265. 

lhes macaquices.' ' (Séc. XVIII - A. José da Silva, Obras 
do diabinho da mão furada, Folheto 111 p. 300) (Em A. G. 
Cunha, 1873). 

MAÇARICO: " Estas aves são os Massarícos (sic) que vi
vem no mar, e na terra fazem seu ninho no meyo do 
inverno (1672 - João Franco Barreto, Micro/agia ca
moniana, p. 51) (Em A. G. Cunha, 1813) . 

MACELA: " Tomem raizes d abroteas e pysem nas e de
lyam nas com olio de maçe/a e ponham antre as espa
doas." (Séc. XV - Livro dos Conselhos de ei-Rei D. 
Duarte, p. 257) lEm A. G. Cunha, 1844). 

266. MACHADO: ·•... começaram de braadar aos do muro 
que lhe deitassem machados" (Séc. XV - Fernão Lo
pes, Cronica de/ Rei Dom Joham I, Parte I, p. 244) (Em 
A. G. Cunha, 1813) . 

267. MADEIRAMENTO: " .. . parece-me necessário dar notí
cia dos paós, e madeiras, de que se fez a moenda, .e 
todo o mais madeiramento do engenho." (1711 - Anto
nil, Cu.ftura e opulência do Brasil . . . ,p . 35) (Em A. G. 
Cunha, 1813). 

268. MADRINHA: "E quando hordenarom de o baptizar, em 
esta çidade, foi esta dona Enes madrinha daquell moço, 
e comadre dei Rei dom Pedro" (Séc. XV - Fernão Lo
pes, Cronica de/ Rei Dom Joham I, parte I, p. 358) (Em 
A. G. Cunha, 1813). 

269 . MADUREZA: "E assi como pesar bem a causa ante que 
se ponha em obra e a boa madureza som amigas da 
honestidade, bem assi o arrevatamento e trigança sem 
conselho é amiga dos conselhos desonestos" (Séc. XIV
XV - Boosco Delleytoso, p. 6·1-62) (Em A. G. Cunha, 
Séc. XVI). 

270. MÁGICA: "E a Cam mao feiticeiro, que as v.ergonhas de 
seu pay descobria, (ou com magica diz lhe auer feito 
que mais nam gerase) entregou a Africa" (1553 - Sa
muel Usque, Conso!açom às tribulaçoens de Israel, Diá
logo I, fi . XXXVl (Em A. G. Cunha, 1873). 
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271. MAGISTRAL: "- O meu juízo andou demandado em 
juízo; mas eu, por lhe fartar a vontade, me subo à ma
gistral e definirei o amor." (Séc. XVIII - A. José da 
Silva, Esopaida, Parte 11 , Cena 111 , p. 183) (Em A. G. 
Cunha, 1813) . 

272. MAGNATE: " Caudaule rei da Lídia e o último dos Herá
clios . . . comprou uma tábua em que estava pintada a 
batalha dos magnates por outro tanto ouro, quanto pe
sava o retábulo" (1548 - Francisco de Holanda, Diálo
gos de Roma, p. 110) (Em A. G. Cunha, Séc. XVII) . 

273. MALA: "- Misericórdia! Alija tudo ao mar! - Lá vai a 
mala cos diabos!" (Séc. XVIII - A. José da Silva, Os 
encantos de Medéia, Parte 11 , Cena VI, p. 88) (Em A. G. 
Cunha, 1813). · 

274. MALANDRO: "- Olá, está belo! Onde pilharia o malan
dro esta menina? (1845 - Martins Pena, Os meirinhos, 
Comédias de - ·, p. 469) (Em A. G. Cunha, 1890) . 

275. MALEDICÊNCIA: "E disse Moisés: O s.enhor vos dará 
esta tarde carnes para comerdes, e pela manhã pães 
com fartura, porque ouviu as vossas maledicências com 
que murmurastes contra ele" (1791-1803 - Pe. A. Pe
reira de Figueiredo, Bíblia Sagrada, Êxodo, 16, 8) (Em 
A. G. Cunha, 1813). 

16 . MALEITA: " Per esta guisa se ha de tomar a herva pera 
as maleytas." (Séc. XV - Livro dos Conselhos de e/-Rei 
D. Duarte, p. 273) (Em A. G. Cunha, Séc. XVI). 

MALHO: "... dando-lhe em cimo do prego com um 
111fl.lho, em guisa que lhe pregou a cabeça com a terra" 
(Sóc. XIV-XV- Bíblia Medieval Portuguesa, Juízes, Cap. 
V, r>. 173) (Em A. G. Cunha, Séc. XVI). 

17 11 M/\1 OGRAR: "Quando este intento se mal-logre, o facto 
ci, J nlouas Praças ricas quem o impede?" (1675 - Fran
( l••w etc Brito Freyre, História da guerra brasílica, p. 53) 
(I 111 /\ . O. Cunha, Séc. XVIII) . 
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lhes macaquices. " (Séc. XVIII - A. José da Silva, Obras 
do diabinho da mão furada, Folheto 111 p. 300) (Em A. G. 
Cunha, 1873). 

264 . MAÇARICO: "Estas aves são os Massaricos (sic) que vi
vem no mar, e na terra fazem seu ninho no meyo do 
inverno (1672 - João Franco Barreto, Micro/agia ca
moniana, p. 51) (Em A. G. Cunha, 1813) . 

265 . MACELA: "Tomem raizes d abroteas e pysem nas e de
lyam nas com olio de maçela e ponham antre as espa
doas." (Séc. XV - Livro dos Conselhos de e/-Rei D. 
Duarte, p. 257) lEm A. G. Cunha, 1844). 

266. MACHADO: ·• ... começaram de braadar aos do muro 
que lhe deitassem machados" (Séc. XV - Fernão Lo
pes, Cronica de! Rei Dom Joham /, Parte I, p. 244) (Em 
A. G. Cunha, 1813). 

267 . 

268. 

269. 

270 . 

92 

MADEIRAMENTO: " . . . parece-me necessário dar notí
cia dos paós, e madeiras, de que se fez a moenda, .e 
todo o mais madeiramento do engenho." (1711 - Anto
nil, Cuftura e opulência do Brasil . . . ,p . 35) (Em A. G. 
Cunha, 1813). 

MADRINHA: "E quando hordenarom de o baptizar, em 
esta çidade, foi esta dona Enes madrinha daquell moço, 
e comadre del Rei dom Pedro" (Séc. XV - Fernão Lo
pes, Cronica de! Rei Dom Joham I, parte I, p. 358) (Em 
A. G. Cunha, 1813). 

MADUREZA: "E assi como pesar bem a causa ante que 
se ponha em obra e a boa madureza som amigas da 
honestidade, bem assi o arrevatamento e trigança sem 
conselho é amiga dos conselhos desonestos" (Séc. XIV
XV - Boosco Del/eytoso, p. 6·1-62) (Em A. G. Cunha, 
Séc. XVI). 

MÁGICA: "E a Cam mao feiticeiro, que as v.ergonhas de 
seu pay descobria, (ou com magica diz lhe auer feito 
que mais nam gerase) entr.egou a Africa" (1553 - Sa
muel Usque, Consolaçom às tribu!açoens de Israel, Diá
logo I, fi. XXXV) (Em A. G. Cunha, 1873). 
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271 . MAGISTRAL: "- O meu juízo andou demandado em 
juízo; mas eu, por lhe fartar a vontade, me subo à ma
gistral e definirei o amor." (Séc . XVIII - A. José da 
Silva, Esopaida, Parte 11 , Cena 111, p. 183) (Em A. G. 
Cunha, 1813). 

272 . MAGNATE: "Caudaule rei da Lídia e o último dos Herá
clios. . . comprou uma tábua em que estava pintada a 
batalha dos magnates por outro tanto ouro, quanto pe
sava o retábulo" (1548 - Francisco de Holanda, Diálo
gos de Roma, p. 11 O) (Em A. G. Cunha, Séc. XVII). 

273 . MALA: "- Misericórdia! Alija tudo ao mar! - Lá. vai a 
mala cos diabos!" (Séc. XVIII - A . José da Silva, Os 
encantos de Medéia, Parte 11, Cena VI, p. 88) (Em A. G. 
Cunha, 1813). · 

274 . MALANDRO: "- Olá, está belo! Onde pilharia o malan
dro esta menina? (1845 - Martins Pena, Os meirinhos, 
Comédias de - ·, p. 469) (Em A. G. Cunha, 1890). 

275 . MALEDICÊNCIA: "E disse Moisés: O S.enhor vos dará 
esta tarde carnes para comerdes, e pela manhã pães 
com fartura, porque ouviu as vossas maledicências com 
que murmurastes contra ele" (1791-1803 - Pe. A. Pe
reira de Figueiredo, Bíblia Sagrada, Êxodo, 16, 8) (Em 
A. G. Cunha, 1813). 

> fG . MALEITA: "Per esta guisa se h a de tomar a herva pera 
ns maleytas." (Séc. XV - Livro dos Conselhos de e/-Rei 
D. Duarte, p. 273) (Em A. G. Cunha, Séc. XVI) . 

M/\LHO: " . . . dando-lhe em cimo do prego com um 
1/l ll lho, em guisa que lhe pregou a cabeça com a terra" 
(Sóc. XIV-XV- Bíblia Medieval Portuguesa, Juízes, Cap. 
V, p , 173) (Em A. G. Cunha, Séc. XVI). 

''11 M/\1 OGRAR : " Quando este intento se mal-logre, o facto 
s Praças ricas quem o impede?" (1675- Fran
Brito Freyre, História da guerra brasílica, p. 53) 

:1 . Cunha, Séc. XVIII). 
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279. MALTRATAR: "Quando se o conde viu por tamanha trai
ção enganado, começou a maltratar o palafrém, que le
vava, parecendo-lhe que o alcançaria." (1522- João de 
Barros, Crônica do Imperador Clarimundo, vol . I, p. 79) 
(Em A. G. Cunha, 1813). 

280. MANCHADO: " ... dali partindo com hum rico e fermoso 
rabanho de cabras e ouelhas de diuersas e manchadas 
cores - ." (1553 - Samuel Usque, Consolaçam às tribu
laçoens de Israel, Diálogo I, fi. 111, verso) (Em A. G. Cunha, 
Séc. XVII) . 

281 . MANCIPAR(-SE) : " Como o home sendo consagrado não• 
he seu, senão de Deos, a cujo ministério se mancipou 
-" (1573 - D. Gaspar de Leão, Desengano de perdi
dos, p. 4) (Em A. G. Cunha, Séc. XVII). 

282. MANDINGA: "Que diabo terá este Jason, que todos os 
querem? O maldito parece que tem mandinga! (Séc. 
XVIII- A. José da Silva, Os encantos de Medéia, Parte 
I, Cena 111 , p. 27) (Em A. G. Cunha, 1813). 

283. MANEIRO: "E porque a .estronomia j Anda. agora mui 
maneira, j Mal sabida e lisongeira,; Eu à honra deste 
diaj Vos direi a verdadeira." (1525-1527 - Gil Vicente, 
Auto da feira , Lello & Irmãos - Editores, p. 393) (Em 
A. G. Cunha, Séc. X/X). 

284. MANGUAL: " ... aquello faz a tribullaçom ao justo, que 
faz a fornalha ao ouro, e o mangoal ao graão, a lyma 
ao ferro" (Séc. XV - Leal Conselheiro, p. 407) (Em A. 
G. Cunha, 1813) . 

285 . MANINHO: "Esta é como Santa Maria fez aver filho a 
hua moller manya" (Séc. XIII - Cantigas de Santa Maria, 
Cantiga 21, p. 62l (Em A. G. Cunha, Séc. XVI). 

286 . MAQUIA: " . . . . e, enquanto Peralta dormiu um breve sono, 
deu volta por alguns moinhos, a induzir os moleiros para 
que duplicassem as maquias." (Séc. XVIII - A. José da 
Silva, Obras do diabinho da mão furada, Folheto 111, p. 
284) (Em A. G. Cunha, 1813). 
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ll'f MAHACATIM : " As maiores embarcações dos Maranhães 
ohnmom-so maracatim, derivado o nome de " maracá" 
(c. t664 - Pe. Antônio Vieira, História do futuro, p. 216) 
(I 111 A. G. Cunha, 1761) . 

' '1111 

'11!1 

' 111() 

11 )1 

H) 

MARATóNIO: " Aquelle que nos campos Maratonios j o 
qmm poder de Dario estrue e rende" (1572 - Camões, 
> ~; lusíadas, Canto 1 O, estr. 21) (Em A. G. Cunha, Séc. XX) . 

MARGARITA: " ... outro que, buscando só margaritas e 
rchondo uma preciosíssima, empregou também nela quan
do linha - ." (c. 1664 - Pe. Antônio Vieira, História do 
futuro , p. 182) (Em A. G. Cunha, 1813) . 

MARINHO: "E, andando huu dia em seu caualho, per 
1 rll>o do mar, a seu monte, achou hua molher marinha 
lrt ;,O r dormido na rribeira." (Séc. XIV - do IV Livro de 
1/n iJagens, apud J . J. Nunes, Crestomatia Arcaica, 7. 
ocl ., p. 15) (Em A. G. Cunha, Séc. XVI). 

MARIOLA: " Oh, maroto, marujo, mariola, se me falas 
1r10ls em anéis, hei-de chamar as cobras." (Séc. XVIII 

A. José da Silva, Os encantos de Medéia , Parte ·11 , 
Cena V, p. 81) (Em A. G. Cunha, Séc. XVI) . 

MARIPOSA: "- ... Sou, enfim, morto vivo, e vivo mor
to,; se, qual Fénix nas cinzas, quando vivo,; mariposa 
nas ~hamas , quando morto." (Séc. XVIII - A. José da 

llva, O labirinto de Greta, Parte I, Cena 11, p. 41) (Em 
A. G. Cunha, 1813). 

1 ~ 1 MARMELO: " Se tanto perseverar a corrença de guysa 
quo s~ torne puxas guardar se deve de toda fruyta senon 
do marmelos" (Séc . XV - Livro dos Conselhos de e/-Rei 
O. Duarte, p. 261) (Em A. G. Cunha, Séc. XVI) . 

•H )tl MAROTO: "Oh, maroto, marujo, mariola, se me falas mais 
m anéis, hei-de chamar as cobras." (Séc. XVIII- A. José 
tn Silva, Os encantos de Medéia, Parte 11, Cena V, p. 81) 

(t:m A. G. Cunha, 1813). 

"·1:. MARRALHEIRO: " ... valha-te o Diabo, amor, que és mar
rulll olro,j pois por dar cos narizes num sedeiroj no ai -
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279 . MALTRATAR: "Quando se o conde viu por tamanha trai
ção enganado, começou a maltratar o palafrém, que le
vava, parecendo-lhe que o alcançaria." (1522 - João de 
Barros, Crônica do Imperador Clarimundo, vol . I, p. 79) 
(Em A. G. Cunha, 1813). 

280 . MANCHADO: " .. . dali partindo com hum rico- e fermoso 
rabanho de cabras e ouelhas de diuersas e manchadas 
cores-. " (1553- Samuel Usque, Consolaçam às tribu
laçoens de Israel, Diálogo I, fi. 111, verso) (Em A. G. Cunha, 
Séc. XVII). 

281 . MANCIPAR(-SE) : " Como o home sendo consagrado não· 
he seu, senão de Deos, a cujo ministério se mancipou 
-." (1573 - D. Gaspar de Leão, Desengano de perdi
dos, p. 4) (Em A. G. Cunha, Séc. XV//). 

282 . MANDINGA: " Que diabo terá este Jason, que todos os 
querem? O maldito parece que tem mandinga! (Séc. 
XVIII - A. José da Silva, Os encantos de Medéia , Parte 
I, Cena 111, p. 27) (Em A. G. Cunha, 1813) . 

283. MANEIRO : " E porque a .astronomia 1 Anda. agora mui 
maneira, 1 Mal sabida e lisongeira,j Eu à honra deste 
dial Vos direi a verdadei ra.' ' (1525-1527 - Gil Vicente, 
Auto da fe i ra, Lello & Irmãos - Editores, p. 393) (Em 
A. G. Cunha, Séc. X/X) . 

284 . MANGUAL: " . .. aquello faz a tribullaçom ao justo, que 
faz a fornalha ao ouro, e o mangoal ao graão, a lyma 
ao ferro " (Séc. XV - Leal Conselheiro, p. 407) (Em A. 
G. Cunha, 1813). 

285 . MANINHO: " Esta é como Santa Maria fez aver filho a 
hua moller manya" (Séc. XIII - Cantigas de Santa Maria, 
Cantiga 21 , p. 62) (Em A. G. Cunha, Séc. XVI). 

286 . MAQUIA: " . . . -e, enquanto Peralta dormiu um breve sono, 
deu volta por alguns moinhos, a induzir os moleiros para 
que duplicassem as maquias." (Séc. XVIII - A. José da 
Silva, Obras do diabinho da mão furada , Folheto 111 , p. 
284) (Em A. G. Cunha, 1813). 
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'11 • . MARACATIM: " As maiores embarcações dos Maranhães 
chamam-se maracatim, derivado o nome de " maracá" 
(c. 1664- Pe. Antônio Vieira, História do futuro, p. 216) 
(Em A. G. Cunha, 1761) . 

•nu . MARATONIO : " Aquelle que nos campos Maratoníos j o 
gram poder de Dario estrue e rende" (1572 - Camões, 
Os lusíadas, Canto 10, estr. 21) (Em A. G. Cunha, Séc. XXl. 

.'11 MARGARIT A: ". . . outro que, buscando só margaritas e 
achando uma preciosíssima, empregou também nela quan
do ti nha - ." (c. 1664 - Pe. Antônio Vieira, História do 
futuro, p. 182) (Em A. G. Cunha, 1813). 

11\Q o MARINHO : " E, andando huu dia em seu caualho, per 
rriba do mar, a seu monte, achou hua molhar marinha 
j azer dormido na rribeira." (Séc. XIV - do IV Livro de 
Linhagens, apud J . J . Nunes, Crestomatia Arcaica, 7. 

11 )1 , 

d., p. 15) (Em A. G. Cunha, Séc. XVI). 

MARIOLA: " Oh, maroto, marujo, mariola, se me falas 
mais em anéis, hei-de chamar as cobras." (Séc. XVIII 
- A. José da Silva, Os encantos de Medéia, Parte -11, 
Cena V, p. 81) (Em A. G. Cunha, Séc. XV/). 

I? . MARIPOSA: " - . . . Sou, enfim, morto vivo, e vivo mor
to,; se, qual Fénix nas cinzas, quando vivo,/ mariposa 
nas ~hamas , quando morto." (Séc. XVIII - A. José da 
Silva, O labirinto de Greta, Parte I, Cena 11, p. 41} (Em 
A. G. Cunha, 1813). 

H):\ 

·tqJI 

MARMELO: " Se tanto perseverar a corrença de guysa 
qu-o se torne puxes guardar se deve de toda fruyta senon 
do marmelos" (Séc. XV - Livro dos Conselhos de ei-Rei 
O. Duarte, p. 261) (Em A. G. Cunha, Séc. XV/). 

MAROTO : " Oh , maroto, marujo, mariola, se me falas mais 
m anéis, hei-de chamar as cobras. " (Séc. XVIII- A. José 

dn Silva, Os encantos de Medéia , Parte li, Cena V, p. 81) 
(I m /\ . G. Cunha, 1813). 

'.-H , M/\f1f1ALHEIRO : " . . . valha-te o Diabo, amor, que és mar
t ii ii iO iro,j pois por dar cos narizes num sedeirol no ai-
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fuje de um rigor lança uma vida! " (Séc. XVIII - A. José 
da Silva, O labirinto de Greta, Parte 11, Cena VI, p. 146) 
(A. G. Cunha, 1813). 

296 . MARRAR: " - Chega-te aqui, cabrão. - A marrar com 
essoutro?" (c. 1538 - Sá de Miranda, Os Vilhalpandos, 
Obras Completas, vol. 11, p. 252) (Em A. G. Cunha, Séc. 
XV//) . 

297 . MARTELADA: "Entre todos estes mysterios lembrem as 
dores da Virgem Nossa Senhora . . . a qual não vio pre
gar ao Senhor, mas ouvia as marteladas, que penetra
vam seu santíssimo coração. " (1573-1578 - Fr. Tomé 
de Jesus, Trabalhos de Jesus, 5 . ed., Tomo 11 , p. 215) 
(Em A. G. Cunha, 1813). 

298 . MARUJO: " Senhor Jason, eu era de voto (sem ser bea
to) , que vossa Principeza mandasse que nenhum marujo 
saltasse em terra" (Séc. XVIII - A . José da Silva, Os 
encantos de Medéia, Parte I, Cena I, p. 9)" (Em A. G. 
Cunha, 1813). 

299 . MASCARADO: " Que ande o mundo mascarado / jogan
do conosco o entrudo/ e que cada qual sisudo/ ande 
atrás dele esgalgado!" (Séc. XVII - Gragório de Matos, 
Obras Completas, vol. 11, p. 476) (Em A. G. Cunha, 1813) . 

300 . MA~·SARILHA: " - . .. logo havemos de brigax com este 
cavaleiro do bosque, que o desafiei . Ele deve de ser 
pessoa particular, porque traz mascarilha." (Séc. XVIII 
-A. José da Silva, Vida ,do grande D. Quixote . . . , Par
te I, Cena IV, p. 49) (Em A. G. CL!nha, 1881). 
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fuje de um rigor lança uma vida! " (Séc. XVIII - A. José 
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ROMANCEIRO DE UM MORTO VIVO 

Unhares Filho 

1 . Reflexão do Porta-Voz 

1:u que, sabendo a verdade, 
111. qual se não· a soubesse, 
111nntendo, mas sem maldade, 
todo o País numa prece, 

corno so ltarei a bomba 
ou o furo de reportagem? 
Antos, da paz fosse a pomba 
,o ltn om minha voz e imagem. 

C OI TI 

dru < 

voz grave e comovida 
ssa derradeira, 
notícia. De vida 111< 11 I ttl 

1 Hlllltl será a primeira. 

, pois inaugura 
mpo. Do cume 

dn 11otfcln de amargura 
I 111111111(' na Pátria um lume. 
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