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O Dicionário dos dicionários portugueses contém  uma vasta lista que começa com o vocabulário incluído numa 

obra medicinal de 1554, In Dioscoridis Anazarbei de medica materia libros quinque enarrationes eruditissimae 

Doctoris Amati Lusitani1, e que acaba, em 1858, com a sexta edição do Diccionario da Lingua Portugueza, 

composto por Antonio de Moraes Silva Silva2. 

A razão de terminar com o Moraes Silva de 1858 é que, por um lado, na segunda metade do século  XIX se 

faziam cada vez mais dicionários novos (o corpus do Dicionário dos dicionários portugueses teria crescido tanto 

que não me teria sido fácil incluir todas estas obras) e, por outro lado, o Moraes Silva de 1858 servia como 

modelo para todos os sucessores, pelo que incluí-los não teria aumentado muito o nosso conhecimento histórico 
do léxico português.3  

Qual foi meu motivo para começar com esta  empresa sobre a qual o saudoso Antônio Geraldo da Cunha, o autor 

do Vocabulário Histórico-Cronológico do Português medieval (CD-ROM, Rio de Janeiro: Fundação Casa de 

Rui Barbosa 2006), disse: “Reiteramos nossos votos para que o Prof. Dieter Messner tenha forças para levá-lo a 

bom termo o mais brevemente possível“  (Confluencia N.° 10, Rio de Janeiro 1995 p. 124). E Ramón Lorenzo 

escreveu: “Como xa dixen na recensión de 1995, estamos, realmente, ante unha obra de grandes magnitudes e 

que require un enorme esforzo, pero que merece a pena, porque esta magna empresa de Messner é de suma 

importancia, digna de todo eloxio e fundamental para a lexicografía portuguesa, polo que lle debemos estar 

agradecidos tódolos que nos interesamos polo léxico. Desexamos que siga tendo forzas para continuala e a poida 

levar a cabo nun período de tempo non moi dilatado.“ (Verba vol. 27, Santiago 2000, p. 423). 

Com base em vários trabalhos diacrónicos sobre o léxico português, um Dictionnaire chronologique des langues 
ibéroromanes (vol. 1: Dictionnaire chronologique portugais, Heidelberg: Winter 1976), e uma História do léxico 

português, com a origem das palavras citadas (Heidelberg: Winter 1990), que me permitiram conhecer a fundo 

este sector da linguística portuguesa, desenvolvi a ideia de fazer o chamado Dicionário dos dicionários 

portugueses. Quis dar com isso um passo para equipar a língua portuguesa de um instrumento moderno, de um 

tesouro lexicográfico, que só as  línguas espanhola e galega  já  possuem.4 

 

* * * 

No século XVI, o número de dicionários em Portugal é pequeno (só existem em forma impressa as obras de 

Jerónimo Cardoso) e por isso incluí também algumas listas de palavras provenientes de obras não filológicas, 

caso contivessem estas informações suplementares (sobre a origem, o significado, o registo, ou a tradução para 

outra língua), entre elas a tradução espanhola de um livro de medicina grego, porque regista muitas palavras 

portuguesas antes não documentadas.5 Pela mesma razão, alguns dos livros publicados no século XVIII com o 
título "Orthographia" foram igualmente incluídos no Dicionário dos dicionários portugueses caso contivessem 

vocabulários comentados. Recentemente apareceram alguns estudos sobre o século XVIII, especialmente sobre 

os autores destas „Orthographias“. Afirmam os autores, por exemplo, que „É óbvio o interesse [...] dos 

                                            
1 In Dioscoridis Anazarbei de medica materia libros quinque enarrationes eruditissimae Doctoris Amati 

Lusitani Medici ac Philosophi celeberrimi, quibus non solum Officinarum Seplasiariis, sed bonarum etiam 

literarum studiosis utilitas adfertur, quum passim simplicia Graece, Latine, Italice, Hispanice, Germanice & 

Gallice proponantur. Argentorati: Wendelius Ribelius 1554. 
2 Diccionario da Lingua Portugueza, composto por Antonio de Moraes Silva Silva, Natural do Rio de Janeiro. 

Sexta Edição melhorada, e muito accrescentada pelo Desembargador Agostinho de Mendonça Falcão. Lisboa: 

Typ. de Antonio José da Rocha 1858. 
3  „A 6a ed. (1858) é considerada uma das mais louváveis no percurso editorial. Notam-se alguns aspectos que 

apontam para um renovado trabalho lexicográfico e filológico. Com boa intuição e fundadas razões Dieter 
Messner fixou nesta sexta ed. o límite para uma periodização da lexicografia histórica portuguesa que vem 

roteirando, com labor beneditino, desde 1994, no Dicionário dos dicionários portugueses.“ T. Verdelho, O 

dicionário de Morais Silva e o início da lexicografia moderna, In: História da língua e história da gramática, 

actos, Braga, ILCH 2003. 
4 Lidio Nieto Jiménez y Manuel Alvar Ezquerra, Nuevo tesoro lexicográfico del Español : (s. XIV - 1726) / Real 

Academia Española. - Madrid : Arco/Libros.  2007. 

Anton Santamarina (ed.), Diccionario dos diccionarios, CD, ILG. 
5 A lista inteira foi publicada por mim em: Dieter Messner / Axel Schönberger, edit., Studien zur Portugiesischen 

Lexikologie, Frankfurt: TFM 1993, pp. 113-135. 
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„Catálogos“ para o conhecimento do léxico do século XVIII e para a sua história: neles se fornecem dados do 

maior interesse [...] no que diz respeito ao próprio registo dos itens lexicais então ao dispor dos utentes da língua 

[...]“.6  

Também neste aspecto o Dicionário dos dicionários portugueses oferece uns esclarecimentos: a partir da 

confrontação cronológica dos textos das „Orthographias“ do século XVIII posso constatar que, muitas vezes, o 

que consta nestes livros não provém de uma investigação empírica dos autores, mas do dicionário de Bluteau de 

1712ss. Exemplo: 

 

1716 Bluteau 
Letradûra. Letras. Sciencias. Vid. no seu lugar (Não fiz caso das letras, ou letraduras. Vieira tom. 8. 529) 

1773 Freire 

Letradura e não litteratura achamos em Vieira no tom. 8. pag. 529; porem litteratura é o que prevalece. 

 

Há muitas outras possibilidades de explorar o Dicionário dos dicionários portugueses, entre as quais se destaca a 

de reconstruir o desenvolvimento da lexicografia portuguesa, quer dizer saber como e quando se fizeram os 

dicionários antigos, se  imitaram os predecessores ou se foram susceptíveis a inovações. Entre os exemplos que  

posso referir, só menciono como entraram os neologismos num dicionário português de 1818, o Diccionario 

Geral da Lingoa Portugueza de algibeira.7 É uma obra bastante má porque os autores copiaram cegamente 

muitas entradas do famoso Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes de las 

tres lenguas francesa, latina e italiana (Madrid: Viuda de Ibarra 1787ss.), de Esteban Terrero y Pandos, sem 
mesmo verificar se a palavra existia em português ou se a transcrição estava correcta.  

Da entrada em Terreros y Pando “KAEI, Fr. Kaey, arbol de madera mui dura, y hojas medicinales de la Nigricia“ 

(é tradução da entrada do Dictionnaire de Trévoux, 1752 : “Kaey s.m. Arbre haut & épais qui croît aux pays des 

Noirs […]“)  fizeram, em 1818, „Kacy s. f. (Bot.) grande arvore da Nigricia”, com a consequência fatal de 

alguns lexicógrafos posteriores terem copiado isto: “+KACY, s. m. Arvore da Africa, de que os negros fazem 

canòas“ (Diccionario da Lingua Portugueza, composto por Antonio de Moraes Silva Silva,  Sexta Edição. 

Lisboa: Typ. de Antonio José da  Rocha 1858); „KACY; s. m. Termo de Botanica. Arvore da Africa, que os 

negros utilisam na construcção das canôas” (Fr. Domingos Vieira, Grande Diccionario Portuguez ou Thesouro 

da  Lingua Portugueza pelo [...] ; Porto: Editores Ernesto Chardon e Bartholomeu H. de Moraes Silva. 1883); 

195?  Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, Lisboa-Rio de Janeiro: Editorial Enciclopédia s. a. vol 5, p. 

351. Caci, s. m. Certa arvore africana de classificação incerta. 

*  *  * 

Também é de destacar a influência que exerceu sobre as edições de Moraes Silva o Elucidario das Palavras 

Termos e Frases que em Portugal antigamente se usaram [...], de Fr. Joaquim de Santa Rosa de Viterbo (Lisboa, 

Off. da Academia Real das Sciencias 1798). Uma edição nova, de 1986, modernizou a grafia original sem que os 

investigadores modernos se tenham dado conta disso: 

 

1798:  

O´ Beberete, merenda, convite, que se dava nas Cathedraes, Collegiadas, e Mosteiros em cada hum dos sete dias 

antes do nascimento do Filho de Deos; principiando nas primeiras Vesperas da Festa da Expectação, que tambem 

foi chamada a Festa da O`.   

1986:  

O´. Beberete, merenda, convite, que se dava nas catedrais, colegiadas e mosteiros em cada um dos sete dias  
antes do nascimento do Filho de Deus, principiando nas primeiras vésperas da festa da Expectação, que também 

foi chamada a festa do O´. 

 

Desta maneira aparecem os mais raros arcaísmos, alguns deles hapaxlegomena em dicionários portugueses do 

século XIX, se bem que os autores argumentam, como, por exemplo, Moraes Silva no „Prólogo do autor à 

primeira impressão“, de 1813, assim: „Os Autores, com que autorizei os Artigos addidos, são Portuguezes 

castiços [...]“. Um exemplo: 

 

                                            
6 Clarinda de Azevedo Maia, „O tratamento das variedades do português nos gramáticos e ortografistas de 

Setecentos: especial referência a Monte Carmelo“, p. 47, em: Werner Thielemann (ed.), Século XVIII: Século 

das Luzes, Século de Pombal. Frankfurt am Main: TFM 2001 ( Biblioteca Luso-Brasileira vol. 21), pp. 33-50. 
7 Diccionario Geral da Lingoa Portugueza de algibeira. Por tres litteratos nacionaes. Contem mais de vinte mil 

termos novos pertencentes a Artes, Officios, e Sciencias, todos tirados de Classicos Portuguezes, e ainda não 

incluidos em Diccionario algum até ao prezente publicado. Lisboa: Impressão Regia vol. I 1818, vol. II 1819. 

Supplemento ao Diccionario Portuguez de Algibeira, Lisboa: Imprensa Nacional: 1821. 
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1798 Viterbo 

Ousám. Atrevimento, insolencia, desaforo. Vem do Latino Audeo. 

 1813 Moraes Silva 

Ousão, s. m. antiq. Atrevimento. Elucidar. 

 1818 Diccger 

Ousão, s. f. (ant.) atrevimento. 

 1831 Moraes Silva 

Ousão, s. m. antiq. Atrevimento. Elucidar. 
 1836 Constancio 

Ousão s. obsol. V. Atrevimento, Ousadia. 

 1858 Moraes Silva 

Ousão, s.m.ant. Atrevimento. Eluc.  

              1871 Domingos Vieira 

Ousão, s. m. Termo antiquado. Audacia, arrojo, atrevimento 

              19132 (=18991=19395)    Cândido de Figueiredo 

Novo dicionário da língua portuguesa.  Nova ed. Esssencialmente refundida, corrigida e copiosamente ampliada.  

ousám  m. Ant. O mesmo que ousadia. 

 1911  A.R. Gonçálvez Viana 

Vocabulário ortográfico e  ortoépico da lingua Portuguesa: 
(„Este vocabulário contém quasi todas as palavras incluidas no Nôvo Diccionário, de Cândido de Figueiredo“) 

ousão, m. pl. ousões.8 

 1991 J.P. Machado, Grande dicionário da língua portuguesa 

ousão, s. m. Ant. o m. q. ousança. 

 

Aos que escreveram sobre o único volume do Diccionario da Lingoa Portugueza que foi publicado pela 

Academia Real das Sciencias de Lisboa (Lisboa: Oficina da mesma Academia 1793), escapou-se o facto de que 

os três redactores traduziram algumas vezes o dicionário contemporâneo da  Real Academia Espanhola 

(Diccionario de la lengua castellana compuesto por la Real Academia Española, reducido a un tomo para su 

más fácil uso. Madrid Joachín Ibarra. 17809).  

 
DRAE 1780, 36:  

Ala. Mil. La parte de tropa que cubre el centro del exército por qualquiera de los dos costados. 

DLP 1793, 178: 

Ala Milic. A parte da tropa, que cobre o centro do exercito por qualquer dos dous costados.  

 

Para minha grande surpresa constatei que, nos séculos passados, não era obrigatório citar um texto tal como 

aparecia no original. Nos dicionários de Moraes Silva há mudanças bastante grandes dentro de uma citação 

tomada sempre da mesma edição de autores portugueses10. Nos Sermoens do P. Antonio Vieira11 encontramos  o 

seguinte texto:  

 

„ [...] Foy hum homem ao matto, [...] cortou donde lhe pareceo um tronco em duas partes [...] O outro cepo 

pozlhe  a regra. [...] Alizoulhe huma testa, rasgou-lhe huns olhos [...] e feyto em tudo huma figura de homem 
[...]“.   

 

O que é que encontramos nas edições do Moraes Silva, no século XIX?  

 

Moraes Silva 1789: 

 „Deos formando o homem alizou-lhe a testa, e rasgou-lhe huns olhos.“ 

Moraes Silva 1831:  

„O estatuario aliza-lhe a testa e rasga-lhe os olhos.“ 

Moraes Silva 1858:  

„ [...] alizou-lhe huma testa, rasgou-lhe huns olhos (o estatuario quando fez a estatua).“  

 

                                            
8
  No Corpus do Português a palavra aparece 4 vezes: 2 no século XV, 2 no séc. XVI. 

9 Facs. de la primera ed. (1780), introducción de Manuel Seco,  Madrid : Real Academia Española, 1991. 
10 Dieter Messner, „A lexicografia portuguesa, uma ciência do e com passado, em: Diacritica  13-14, 1998-99, 

pp. 279-301. 
11 Sermoens do P. Antonio Vieira da companhia de Iesu, prégador da Sua Alteza, Primeyra Parte dedicada ao 

principe, N. S. Em Lisboa: Na Officina de Ioam da Costa, 1679. 
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Alguns autores fazem ver a sua ideologia: é de perguntar porque os “tres literatos nacionaes”, autores do 

Diccionario Geral da Lingoa Portugueza de algibeira, inseriram definições alheias à história portuguesa:  

1819 Diccger 

Legislativo, adj. que respeita ás leis: fig. o poder – Corpo – na Constituição do anno 1.°, corpo politico em 

França encarregado de registar as leis.  

 

O lema alegoria é assim descrito no dicionário de Moraes Silva em 1813 : 

 

 Allegoria, s. f. [...] tal seria a descripção de uma Republica trabalhada de discordias civís, com as 
palavras do que os maritimos usão na pintura de alguma náo atormentada. [...] 

 

Mas em 1858, na sexta edição, a Republica foi sustituída por reino. 

 

   Allegoria, s. f. [...] descrever as discordias civis de um reino com as palavras que os maritimos usam na 

pintura de alguma náo atormentada. [...] 

 

Se compararmos os exemplos, com os quais os lexicógrafos portugueses ilustraram algumas entradas, vemos, 

que muitos têm textos eclesiásticos como fonte. 

 

Uma das metas do Dicionário dos dicionários portugueses é a possibilidade de analisar de maneira cronológica 
o conteúdo de palavras. Alguns termos, por exemplo religiosos, permitem conhecer a história da mentalidade em 

Portugal. Para este fim escolhi uma palavra com a inicial A, ANJO, porque o único volume, que publicou em 

1793 a Academia Portuguesa so contém as palavras com A inicial. Os dicionários modernos da língua 

portuguesa dão as seguintes definições (o sublinhado é nosso): 

 

Biderman (M.T.Camargo B., Dicionario didático de português, São Paulo1998, 80): 

anjo […] 1. Ser espiritual, geralmente representado com asas, e que serve de intermediário e mensageiro entre 

Deuses e os homens […]. 

Borba (Fr. S. B., Dicionário de usos do Português do Brasil, São Paulo, 2002, 87): 

anjo […]  1. ente puramente espiritual a quem se atribui o oficio de mensageiro entre Deus e os homens […]. 

Novo Aurélio Séc. XXI (Rio de Janeiro.1999, 145): 
anjo […] 1. ser espiritual que, segundo a teologia cristã, a hebraica e a islâmica, serve de mensageiro entre Deus 

e os homens […] 

Dicionário Houaiss da língua portuguesa (Lisboa, 2001, 292): 

anjo […] 1. Teol. no cristianismo, no judaismo e no islamismo, ser puramente espiritual, servido de Deus e 

mensageiro entre Ele e os homens […] 

 

Comparemos agora as microestruturas que contêm os dicionários modernos com aquelas dos dicionários antigos 

mais importantes (o sublinhado é nosso):  

 

1712 Bluteau 

ANJO. Substancia creada, intellectual, espiritual, & completa. Substancia, porque he Ente, que subsiste por si:  
Criada, porque tirada do nada; Intellectual, porquen tem entendimento, & com elle conhece as cousas de hum 

sò, & simplez intuito, sem discursar, colligindo huma cousa de outra; completa, porque pela sua propria 

hypostasis he o ultimo complemento de si mesma. O Anjo superior ao homem, inferior a Deos, puro espirito, 

simplez intelligencia; bellissimo, sem corpo; velocissimo, sem azas, & sem estudo, scientissimo, entende, sem 

discursos; contempla sem tedio; serve,  sem trabalho, governa sem erro. […] 

1789 Moraes Silva 

ANJO, s. m. espirito celeste, creatura espiritual, e intellectual, sem corpo, que assiste a Deos nos Céos. […] 

1793 Ac 

ANJO. s. m. Substancia espiritual e intelligente, que não he destinada para animar corpo, e foi só creada para 

ministerio de Deos. Tomase em geral por todos os nove coros da Gerarchia celeste, e em particular por qualquer 

dos espiritos celestiaes, que pertence ao ultimo destes nove coros. […] 

1806 NovDicc 
Anjo, s.m. Creatura espiritual intelligente, e incorporea. Anjo do mar. […] 

1813 Moraes Silva 

ÀNJO, s. m. Espirito celeste, creatura espiritual, e intellectual, sem corpo, que assiste a Deos nos Ceos. […] 

1818 Diccger 

Anjo, s.m. substancia espiritual e intelligente, creada para ministerio de Deos. […] 
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1831 Moraes Silva 

ÀNJO, s. m. Espirito celeste, creatura espiritual, e intellectual, sem corpo, que assiste a Deus nos Ceos, e é por 

Deus enviado a alguem, ou a fazer alguma coisa, v. g. o Anjo exterminador, percursor, etc.. […] 

1836 Constancio 

ANJO, s.m. (Lat. angelus, do Gr. [...] anghelos, mensageiro, nuncio, do verbo  [...] anghellô, annunciar huma 

nova), mensageiro de Deos com fórma humana, mas que os Magos, os Christãos e os Mahometanos crêm ser 

hum puro espirito dos que habitão a morada celeste junto ao Ente supremo, e fazem parte da terceira e mais 

subida jerarchia dos espiritos celestes. […] 

1845 DiccUniv 
ANJO, s.m. espirito celeste, substancia espiritual e intelligente, que não é destinada para animar o corpo, e foi só 

creada para ministerio de Deus. […] 

1858 Moraes Silva 

ÀNJO, s. m.  (do Lat. angelus; do Gr. aggelos, de aggellô, eu annuncio novas) Mensageiro de Deus, seu agente, 

ente medio entre Deus e os homens, destinado a transmittir a estes as ordens de aquelle . §. Entre os Christãos é 

um espirito  celeste, una creatura espiritual, e intelligente, sem corpo, que assiste a Deus nos Ceus, e é por Deus 

enviado a alguem, ou a fazer alguma cousa:  […] 

 

Faz-se notar que os dicionários modernos insistem muito na palavra mensageiro, palavra que, nos dicionários 

dos séculos XVIII e XIX, só aparece bastante tarde, em 1836, numa obra de um dos muitos exilados que vivia 

em Paris. É, provavelmente, por isso, que põe ao mesmo nível dos „cristãos“ também os „magos“ e os 
„maometanos“, que adoram um „Ente supremo“. Também aparece mensageiro, em 1858, na sexta ed. de Moraes 

Silva, que reúne duas genealogias diferentes da lexicografia portuguesa anterior. 

 

Se compararmos a definição que dá o dicionário académico português de 1793 com a respectiva do DRAE de 

1726, constatamos uma semelhança bastante alta: 

 

DRAE 1726, 293:  

Angel s.m . Substancia criada espirituál é inteligente. Tómase en general por todos los nueve Choros de la 

gerechía celeste […] 

DLP   1793, 310: 

Anjo, s. . Substancia espiritual e intelligente, que não he destinada para animar corpo, e foi só creada para 
ministerio de Deus. Tomase em geral por todos os nove  coros da Gerarchia celeste, e em particular por qualquer 

dos espiritos celestiaes, que pertence ao ultimo destes novos coros […] 

 

Se virmos de perto também o DRAE 1780, 73, podemos concluir que este também intervém na definição que dá 

o DLP 1793 de anjo (o sublinhado é nosso): 

 

DRAE 1780, 73: 

Ángel s. m. Sustancia espiritual, è intelligente, creada para ministerio de Dios […] Especificamente significa 

qualquiera de los espíritus celestes, que pertenecen al ultimo de los nueve coros […] 

 

Também será possível analisar a evolução do léxico português (com todas as precauções porque não se trata de 

fontes originais) e estabelecer assim os fundamentos para um dicionário histórico. É bem sabido que as épocas 
modernas ainda carecem de pesquisas pormenorizadas sobre quando e como entraram as nomenclaturas 

internacionais no léxico português. A formação das terminologias das ciências modernas é quase desconhecida, e 

nos dicionários registam-se só as primeiras datas tomadas de dicionários, normalmente das várias edições do 

Moraes Silva. O sistema decimal de medidas está ainda hoje documentado com base em Moraes Silva de 1871, 

enquanto que a Academia Portuguesa já tinha publicado, no princípio do século XIX, uma análise sobre se e 

como introduzir as novas medidas em Portugal. 

 

Um dos resultados do Dicionário dos dicionários se faz conhecer no Houaiss da língua portuguesa, Lisboa: 

Círculo de Leitores, 2002. vol. 1. p. 8. Marquei as entradas das que a primeira datação provem do Dicionário dos 

dicionários portugueses: 
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Nos séculos XVI e XVII, os dicionários bilíngues serviram principalmente para o ensino do latim. Isto significa 

que o corpus encerrado de palavras latinas não pode mudar. Com as línguas vivas acontece o contrário: a 

mudança da forma e do conteúdo é a regra geral. Por isso, incluiu-se também no Dicionário dos dicionários 

portugueses uma obra com o título Colloquia & Dictionariolum octo linguarum.12 É um instrumento para 

viajantes, não destinado aos alunos, e abarca forçosamente, sobretudo nos diálogos, também expressões que 

nunca teriam entrado nos dicionários escolares; „Amigo leitor, este livro he tão util e proveitoso, e o uso d’elle 
tão necessario [...] porque ou seja que alguem entenda em mercadorias ou que elle ande na Corte, ou que siga à 

guerra, ou caminhe por terras estranhas, haveria mister d’hum faraute, para qualquer d’estas oyto linguas.” 

                                            
12 Colloquia & Dictionariolum octo linguarum; Latinae, Gallicae, Belgicae, Teutonicae, Hispanicae, Italicae, 

Anglicae & Portugallicae. Liber omnibus linguarum studiosis domi ac foris apprimè necessarius. Ex officina 

Brunonis Schinckelij. Anno 1598. Venduntur Amstrodami in aedibus Cornelij Nicolai. 
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Transcrição do texto português: 

Oula, apertaysme muito, trazeyme huna almofadinha, e cubrime bein & serray as cortinas pregayas com hum 

alfineyte: qu’he do orinol? Aonde he a privada? 
F: Seguyme, e eu vos mostrarey o caminho: subi la riba indo todo direyto, e la à achereys a mano direyta, e se a 

naõ virdes, bem a cheirareys. Señor, naõ manda v.m. outra cousa? Estais bein? 

A: Si Irmana, apagay à candeia e chegayvos aqui. 

F: Eu apagarey quando for fora da camara: que he o que manda? Naõ esta v.m. aynda bein? 

A: Tenho a cabeça muyto baxa, alcay hum pouco o cabeçal, eu naõ poderia estar deitado taõ baxo. Meus amores, 

beyiayme huna vez, e com isso dormirey melhor. 

F: Eya sus, durma v.m. que naõ esta doente, poysque fala de beyiar: antes morrer, que beyiar hum homem na sua 

cama, ou em qualquer outra parte. 
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Texto francês:  Hola, vous serrez trop fort, aportez mon oreiller & me couvrez bien: tirez les courtines, & les 

attachez d’une espingle: ou est le pot de chãbre? ou est la chambrebasse? F. Suivez moy, & je vous monstreray 

le chemin; montez là hault tout droict, vous les trouverez à la main droicte, si vous ne les voyez, vous les sentirez 

bien. Monsieur, ne vous plaist-il autre chose? estes vous bien? A. Ouy m’amie, estaindez la chandelle, & 

apporchez vous de moy. F. Ie l’estaindray, quand je seray hors de la chambre; que vous plaist-il? n’estes vous 
pas encore bien?  A. I’ay la teste trop basse, haussez un pu le traversin, je ne scauroye coucher si bas. M’amie, 

baysez moy une fois, & j’en dormiray mieux. F. Dormez; dormez, vous n’estes pas malade, puis que vous parlez 

de baiser: plutost mourrir, que de baiser un homme en son lict, ny autre part.  

 

 

A mesma ideia de o dicionário ser um instrumento útil para a conversação de cada dia condicionou também a 

forma como os Jesuítas redigiam os dicionários de línguas antes desconhecidas. 

 

Mais tarde aparecem também outros dicionários, estes de línguas europeias, por exemplo, português-francês; 

português-inglês, alguns com muitas reedições sem terem sofrido modificações ou actualizações. A obra A 
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Dictionary of the Portuguese and English Languages, in two parts, Portuguese and English: and English and 

Portuguese wherein I. The words are explained in their different Meanings, by Examples from the best 

Portuguese and English Writers. II. The Etymology of the Portuguese generally indicated from the Latin, Arabic, 

and other Languages. […] By Anthony Vieyra Transtagano, London  1773, foi reeditado muitas vezes, também 

em 1805, com  a seguinte explicação: “A new edition, carefully revised”. Mas a confrontação das duas edições 

faz ver, que as duas obras são semelhantes.  

 

1773 

Lectistérnio, s. m. a covering of the table at public 

entertainments; a spreading a funeral banquet to the 
gods, in the ceremonies of heathen burials. 

1805 

Lectistérnio, s. m. a covering of the table at public 

entertainments; a spreading of a funeral banquet to the 
gods, in the ceremonies of heathen burials. (Lat.) 

 

E as explicações etimológicas são muito raras: 

 
Pareceu-me suficiente apresentá-los no primeiro volume do Dicionário dos dicionários portugueses, com a 

primeira edição, mas não com as reedições seguintes.13 Também não é rara a semelhança entre dicionários feitos 

por vários autores. Alguns não fornecem nenhuma informação nova em comparação com os anteriores. A obra 

de  Luiz Maria  da Silva Pinto, Diccionario da lingua brasileira, (Ouro Preto: Typographia de Silva. 1832) é 

uma reprodução do Novo Diccionario da Lingua Portugueza, composto Sobre os que até o presente se tem dado 
ao prelo, e Accrescentado de varios Vocabulos extrahidos dos Classicos Antigos, e dos Modernos de melhor 

nota, que se achaõ universalmente recebidos, Lisboa: Typografia. Rollandiana, 1806 (cf. Paulo Mário Beserra de 

Araújo,  hum diccionario sem auctor versus hum ‘auctor’ com diccionario. Rio de Janeiro: Non edictandi 2009). 

 

1806 

Levantador, -ora, m.f. Que levanta. Levantador, 

Instrumento de que usaõ os cirurgiões nas fracturas do 

craneo para levantar os ossos. 

1832 

Levantador, -ora, m.f. Que levanta. Levantador, 

Instrumento de que usão os cirurgiões nas fracturas do 

craneo para levantar os ossos. 

 

Alguns dos vocabulários das ciências naturais não provêm sequer de especialistas; constatei que são apenas 

reprodução de textos de filólogos. Para ter estes conhecimentos sobre a lexicografia portuguesa, bastará, e já será 

útil, o primeiro volume do Dicionário dos dicionários portugueses. V.  José Monteiro de Carvalho, Diccionario 

Portuguez das plantas, arbustos, matas, arvores, animaes, quadrúpedes, e reptis, aves, peixes, mariscos, 
insectos, gomas, metaes, terras, mineraes, &. (Lisboa 1765). 

 

                                            
13 Os volumes publicados podem consultar-se também na internet:  http://www.uni-

salzburg.at/romanistik/messner 
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Existem alguns livros com o título Dicionário, mas que não têm uma estrutura semelhante ao tipo do dicionário 

lingüístico. Um exemplo: Bernardo de Lima e Mello Bacellar, Arte, e diccionario do commercio, e economía 

portugueza, para que todos negoceem, e governem os seus bens por calculo, e não por conjectura; ou para que 
todos lucrem mais com menos risco. Lisboa: Na Offic. de Domingos Gonsalves 1784.  

      Lenços d’algodão. Extrahirão de Lisb. os Napolit. 1 pessa por 5.000 

                   e os Genovez. 624 lenços por                                  369.600. 

       Vem de Bengala, (onde temos Mandèl e C’ahtigão), Smyrna 

                   Alexandria. 

      Lenços de linho. Troucerão os de Hamburg. a Lisboa 7485 duzias … 

 
A microestrutura das entradas do Dicionario da Lingua Portuguesa de Bacelar 1783 não é adequada à forma da 

nossa obra. Este lexicógrafo reuniu sob uma palavra todas as outras formas que têm o mesmo radical. Os outros 

lexicógrafos inserem cada uma destas palavras no seu lugar alfabético. Por essa razão ter-me-ia sido necessário 

descompor cada entrada de Bacelar em várias, para as distribuir depois pelos lugares respectivos.  

 

Também excluí duas das seis edições do Moraes Silva. A seguinte lista mostra que houve edições que não 

documentaram um grande progresso relativo à edição anterior, enquanto que outras o fizeram. Com um 

espécimen tomado do primeiro volume do Dicionário dos dicionários portugueses, constatei que algumas 

entradas mudaram de uma edição para a seguinte, outras entradas ficaram sem variação. As percentagens 

mostram a composição destas entradas: 

 
  

1858 

32% 

1844 

10% 

16% 

1831 

14% 

22% 

30% 

1823 

2% 

5% 

5% 

6%      

1813 

26% 

34%     

37% 

57% 

59% 

1789 

16% 

23% 

28% 

37%  

41%    

100% 

 

= 100% 

= 100%  

= 100%    

= 100%  

= 100%   

= 100%         

 

(1858)   

(1844)    

(1831)    

(1823)  

(1813) 

(1789)             

 

Isso significa que, por exemplo, o Moraes Silva de 1813 tem modificações de 59% em relação à edição de 1789, 

enquanto que 41% das entradas foi conservado.14 

 

                                            
14  T. Verdelho, O dicionário de Morais Silva e o início da lexicografia moderna, in: História da língua e história 

da gramática – actas do encontro, Braga 2003, pp. 473-490. 

https://openlibrary.org/authors/OL362115A/Bernardo_de_Lima_e_Mello_Bacellar
https://openlibrary.org/publishers/Na_Offic._de_Domingos_Gonsalves
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Foi-me possível registar que a  edição do Moraes Silva, de 1858, reúne duas tendências lexicográficas anteriores: 

a que provém das obras que mais se ocupam da língua literária e a dos dicionários (em menor número) que já 

reflectem os progressos científicos. 

 

Também insero três dicionários bilingues brasileiro – tupi. 

 

Vocabulário na Língua Brasílica, 

manuscrito português-tupí do 

século XVII, coordenado e 

prefaciado por Plínio Ayrosa. São 
Paulo 1938. 

 

 

 

 

 

Ley, ou costume.- Tecô. 

 

Cândida Barros -  Antônio Lessa 

(orgs.) Diccionario da Lingua 

Geral do Brasil que se falla Em 

todas as Villas, Lugares, e Aldeas 
deste vastissimo estado. Escrito na 

Cidade do Pará, Anno de 1771. 

(CD Fórum Landi). 

 

 

 

Ley falsa.  Tecó rana. Tecó 

jereragoaia 

 

Diccionario Portuguez, e 

Brasiliano, obra necessaria aos 

Ministros do Altar, que 

emprehenderem a conversaõ de 
tantos milhares de Almas que ainda 

se achaõ dispersas pelos vastos 

certões do Brasil, sem o lume da 

Fe, e Baptismo […]. Lisboa Na 

Officina Patriarcal Anno M. DCC. 

XCV. 

Lei, Tecô. 

- falsa. Tecô rána. 

 

  

* * * 

Dos dicionários bilíngues só foram tomados em consideração os que têm como primeira língua a portuguesa. Por 
isso, não foi incluído o Diccionario dos Termos Technicos de Historia Natural, de Domingos Vandelli 

(Coimbra: Real Officina da Universidade 1789), apesar de conter muitas palavras, das quais a primeira data, nos 

dicionários modernos, é muito posterior àquela obra. Pelo contrário, o dicionário poliglota de Minsheu 1617 foi 

incluído no Dicionário dos dicionários portugueses, porque apareceu numa época em que não havia muitos 

outros dicionários. Para além disso, contém muitas explicações etimológicas.  

 

As entradas portuguesas do dicionário português-latim de Bento Pereira  (1697) foram copiadas, pela maior 

parte, por um lexicógrafo desconhecido  em 1701, para o primeiro dicionário bilingue português-inglês (A. J.  

1701: A Compleat Account of the Portugueze Language. Being a Copious Dictionary of English with Portugueze 

and Portugueze with English [...], By A.J. London: Printed by R. Janemay, 1701. (The Scolar Press Limited, 

English Linguistics, A Collection of Facsimile Reprints, selected and edited by R.C.Alston, Menston, 1970).), e 
por Alewyn em 1714, para o primeiro dicionário português-flamengo  (Alewyn / Collé 1714: Tesóuro dos 

Vocábulos Das dûas Línguas Portuguéza, e Bélgica, Woordenschat der twee Taalen Portugeesch, en 

Nederduitsch, por Mtre. Abrahamo Alewyn, e João Collé, Amsterdamo: pelo Pedro vanden Berge 1714.): 

  

Pereira (1697) 

abano, ou avano. Flabellum,  i. 

abano de enxotar moscas . 

Muscarium, i. 

abanos. Collaria, ium. 

abanos da camisa. Patagiata,  ae... 

A.J. (1701) 

abano: A fan. 

abano de enxotar moscas : A flie 

flap. 

abanos: Collars. 

abanos de camisa: The  gathering 

of the neck... 

Alewyn / Collé (1714) 

abano, or, avano. Een  waajer. 

abano de enxotar moscas . Eeen 

waajer, on te verjaagen. 

abanos: halsbanden, kraagen. 

abanos de camisa. Hemds  

banden... 

 

 

Bluteau (1712-1728) foi a fonte de Folqman (1755: Dicionario Portuguez e Latino ... compilado do Vocabulario 

do Reverendo Padre D. Rafael Bluteau, e dos melhores Diccionarios de varias linguas... offerecido ao Rei 

Fidelissimo Dom José I... por Carlos Folqman... Lisboa: Miguel Manescal da Costa 1755), de Marquês (1764: 
Novo Diccionario das línguas portugueza, e franceza, com os termos latinos, tirado dos melhores Authores, e do 

Vocabulario Portuguez, e Latino do P.D.Rafael Bluteau...pelo Padre Joseph Marques ... primeira edição, tomo 

segundo, Lisboa, Offic. Patriarcal de Francisco Luiz Ameno 1764),  autor do primeiro dicionário português-

francês, e de Vieyra (1773: A Dictionary of the Portuguese and English Languages; in two parts, Portuguese 

and English and English and Portuguese...By Anthony Vieyra Transtagano, London: J.Nourse 1773),  autor do 

segundo dicionário português-inglês. 

 

Bluteau (1712) 

abanar. Agitar, &  causar 

vento [...] ventilare... 

Folqman (1755) 

abanar (causar vento),  

ventilare... 

Marques(1764) 

abanar (causar vento),  

ventilare.... 

Vieyra (1773) 

abanar, v. a. to fan. 
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abanar o fogo: ignem  

flabello excitare... 

 

abanar hum arvore:  

arborem quatere... 

abanar moscas. Vid.  

enxotar. 

abanarse. Auram flabello  

colligere. 

abanar as orelhas:  [...] 
Surdum simulare. 

 

abanar o fogo, ignem  

ventilare... 

 

abanar hum arvore,  

arborem quatere... 

abanar as moscas,  

muscas abigere. 

abanar-se, aurem flabello  

colligere... 

abanar as orelhas  [...], 
surdum simulare. 

 

abanar o fogo, ignem  

ventilare... 

 

abanar huma arvore,  

arborem quatere... 

abanar as moscas,  

muscas abigere. 

abanar-se, auram flabello  

colligere... 

abanar as orelhas  [...], 
surdum simulare. 

 

abanar o lume, ou  o 

fogo, to kindle the  

fire... 

abanar as arvores, to  

shake the trees... 

abanar as moscas, to  

drive the flies away... 

abanar-se, to coll  one’s 

self with a fan. 

abanar as orelhas, to  give 
a negative answer. 

 

 

 

Outros dicionários poliglotas não foram considerados, apesar do seu valor para a história e cronologia do léxico 

português. A razão é que, muitas vezes, a uma palavra estrangeira correspondem várias expressões portuguesas 

sinónimas. Incluí-las todas no Dicionário dos dicionários portugueses teria tido como consequência um aumento 

considerável de entradas. Philipp Andreas Nemnich, no Allgemeines Polyglotten Lexicon der Naturgeschichte   

(Hamburg 1793), por exemplo, dá, sob o lema latim "abductor musculus (Anat.)" as versões em outras línguas: 

"Deutsch: Der Abziehmuskel; Engl. The abductor, the abducent muscle; Franz. L'abducteur, le muscle 

abducteur. Ital. Il deduttore; Span. El abductor, etc.etc.". Na rubrica portuguesa escreve: "O abductor, o 

apartador, musculo que traz" (Tanto „abductor“, como „apartador“ apresentam, nos dicionários modernos, a data 

de 1813).  
 

 

Nemnich, Philipp Andreas : Lexicon nosologicum polyglotton omnium morborum symptomatum vitiorumque 

naturae et affectionum propria nomina decem diversis linguis explicata continens . Hamburgo : Conrad Müller 

1801 

 
 

Pelas mesmas razões não foi incluído o Dictionarium Latino-Lusitanicum ac Japonicum [...] de 1595.15 Nos três 

exemplos que se seguem, os lexemas teoricamente a registar no Dicionário dos dicionários portugueses estão 

marcados por maiúsculas:  

 

abiectio, onis Lus. ABATIMENTO, ou VILEZA do animo, Jap. [...];  

abiectus, a, um, Lus. cousa ABATIDA, ou BAIXA, Jap. [...];  

                                            
15 Não é um dicionário da língua portuguesa; cf. Dieter Messner, Mais uma vez Calepino e os dicionários 
portugueses; lusorama 39/Juni 1999, 88-90. lusorama 40/Oktober 1999, 6. 

Constatei  que os jesuítas quando redigiam no Japão a obra importantíssima -  publicada em 1595 - o 

Dictionarium Latino Lusitanicum, ac Iaponicum ex Ambrosii Calepini volumine depromptu não só adoptaram as 

entradas  contidas na obra de  Calepino, mas  também traduziram as definições latinas da autoria deste, de 

maneira bastante livre  sem incluírem as respectivas e existentes formas portuguesas. Repito o que já escrevi:  

Calepino (1559) dá do lexema latino  Hernia, ae  a seguinte definição: ' ... morbus est scroti intumescentis'. A 

palavra portuguesa correspondente a Hernia é  potra, más os jesuítas não a introduzem, traduzindo, sim,  

Calepino da seguinte forma: "... Inchação dos testiculos...". Por isso,  não concordo com os que dizem que esta 

obra é um dicionário da língua portuguesa. 
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        absum, abes, abfui, Lus. estar AUSENTE, Jap. [...]/ Item estar APARTADO, ou 

        DISTANTE. Jap. [...] / Item FALTAR, ou não haver. Jap. [...] . 

 

* * * 

Quando comecei a reunir o material ainda não existiam nem as muitas edições eletrónicas de dicionários antigos, 

nem a edição facsimilada do primeiro e único volume do dicionário académico português de 1793. Um número 

respeitável de obras de teor lexicológico, e de dicionários, algumas postas na rede pela Biblioteca Nacional de 

Lisboa, ou por outras instituições,  conduz-me a não reproduzir estas obras por completo. Exemplo (entre 

parêntese o texto cortado): 
 

1716 Bluteau 

Lestrigones. Antigos povos de Italia na Campania, ou terra de Labôr, ( particularmente na Cidade chamada em 

Latim Formiae. Erão tam barbaros, & crueis, que comião carne humana. Lestrigones, um. Masc. Plur. Ovid. 

lib. 4 Fastor. (Partio-se Hercules para Italia a tomar vingança dos Lestrigones. Mon. Lusit. tom.1. fol. 23. col. 

4.) 

 

Sim, conservei as  informações  linguísticas. Exemplo: 

 

1716 Bluteau 

Lestras, ou lestre. Na sua Prosodia o P. Bento Pereira declarando o significado de Juncus odoratus, dà a entender 
que he a herva, que na Provincia de Entre Douro, & Minho se chama Lestre, no thesouro pois da lingua 

Portugueza o dito Author lhe chama Lestras. Vid. Palha de Camelo. 

  

 

 


