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A publicaç ãq do Vocabulário da Carta de Pero Vaz de Caminha de
verá, sem dúvida, despertar o interêsse dos estudiosos da Ungua, bern 
como dos nossos historiadores, pela importância inegável da Carta, que 
constitui um dos documentos de maior significação na História do Brasil. 
Incluindo-o em nossa coleção DICIONARIO DA L1NGUA PORTU
GUESA - TEXTOS E VOCABULARIOS, acreditamos, pois, estarmos 
prestando uma colaboração objetiva, embora modesta, para o progresso 
dos estudos histórico-filológicos em nosso país. 

1 

Convém observar, de início, que êste Vocabulário é o primeiro de 
11ma série de publicações de caráter lexicográfico a que nos vimos devo
tando, com o propósito de fixar as bases definitivas para a elaboração 
do Dicionário da Língua Portuguêsa do século XVI, baseado enz princí
pios históricos. Para o preparo dêsses vocabulários, elaboramos um plano 
amplo, mas tanto quanto possível meticuloso, no qual estabelecemos os 
-critérios que devem nortear o lexicógrafo no decorrer do seu trabalho. 
Dos principais aspectos dêsse plano faremos menção mais adiante. 

O Prof. Sílvio Batista Pereira, que foi incumbido de elaborar o 
Vocabulário da Carta de Caminha, desempenhou-se dessa árdua tare/ a, com 
a indispensável dedicação que ela lhe exigia. 

Para a t'edação do Vocabulário foi utilizado o texto da Carta publi
cado por f ai1ne Co1·tesão, cuja edição é enriq11ecida com a re~rodução 
e1n fac-símile do manuscrito autógrafo de Caminha e, bem assim, com 
a transcrição diplomática executada pelo sábio historiador português. f ul
gamos oportuno incluir, em forma de apêndice ao Vocab~lário, a rep~o
dução fac-similar do manuscrito e a transcrição diplomática, com o fim 
de facilitar a localização rápida de qualquer das abonações citadas no 
corpo do Vocabulário. ParecetJ-nos conveniente, também, ~ndicar, à ma~
gem do texto da leitura diplomática, os nrímeros das linhas, as quais 
<orrespondem rigorosamente às linhas do manuscrito. 

A leitura diplomática de f aime Cortesão é bastante minuciosa, pois 
procura 1·eproduzir com fidelidade tôdas as características inerentes ao 
manuscrito. O se11 1·igor vai ao ponto de não separar os elementos inde
vidamente ligados, tais como queo (= que o), avossa (= a voss.a), 
anoua (= a noua), etc. Na nossa transcrição da Carta acompanhamos 
o critério do ilustre historiador português, mas, nas citações no corpo 
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do Vocabulário, preferimos separar êsses elementos para facilitar a sua 
interpretação. 

Apesar de todo o rigor, algum~s abreviaturas foram ~esenvolvidas 
na transcrição de f aime Cortesão. A ssim, embora conserve o q, desenvolve 
em por (fl. 1.9) o p com um semicírculo sobreposto,· em pra-, o me~mo 
p, que ocorre na palavra prazer (fl. 2v.3 ), e em pre-, na palavra premetra
mente (fl.lv.3); em ver-, o v com um traço transversal, que ocorre em 
verde (fl. 1.23), vergonha (fl.2v.8) e vermelho (fl.lv.34). O p, com 
um traço horizontal cortando a perna da letra, foi desenvolvido em per. 
Em nossa transcrição adotamos todos êsses critérios. 

Cumpre assinalar, porém, que, apesar de todo o cuidado que deve 
ter orientado a itnpressão da leitura diplomática de Cortesão, escaparam 
ainda alguns lapsos tipográficos. A alguns dêles já se referira Pinheiro 
Domingues, na sua resenha, publicada no nJ' 24 (de funho de 1944) 
da Revista Filológica. A seguir, relacionamos tôdas essas gralhas, indi
cando a leitura correta do manuscrito e os fólios e linhas respectivos. 

• - ' 

1 

. ,, • 

Fólios Fólios l 

Transcri~o Transe ri~ 
e Manuscrito (CORTESÃO) e Manuscrito (CORTESÃO) 

Linhas Linhas 

. 
1.14 tamto tanto 6v.17 sonbreiros sombreiros 
l.17 xiiij 

... 
6v.17-18 quallqr quall({uer Xll) 

lv.1 manhaã manhãa 6v.SS qualêjr qualquer 
lv.4 rredomdo rredondo 1.6 quaaes quaees 
lv.17 ouuemos oouemos 1.8 pro pia propria 
lv.18 amdauam andauam 1.1S nhuíla nenhu1la 
lv.29 maãos maãs 1.17 nbuíl nenhuil 
2.24 amaynasem amaynassem 7.S1 dalmaadia dalmadia 
2v.7 nhu1la nenhuíla 7v.1 amdamos andamos 
2v.1S grosura grossura 8.S3 nhuilas nehuílas 
3.5 despois depois 8.S9 nhuüa nhüa 
3.s4 nhulla nenhuua 8.SO huil huu 
4.22-M pro pia propria 9.IO se de 
4v.s4 matarom mataram 9v.S4 comuersaçam conuersaçam 
Sv.7 ele dele 11.17 cõ co 
6.7 quaaes quaes 11.SO f e fé 
6.25 enformaçom enformaçon 13.1 huila huílma 
6.26 leixaaem leixassem 13.14 quaaes quaes 
6.31 alteza altaza 13v.1.f veer vee 
6v.8 acenauam acenavam 14.5-6 qualqr qualquer 
6v.9 batees bateees 

*No.fJ . 13 estão invertidas as linhas 12 e 13 

Foram registradas no Vocabulário tôdas .as palavras da Carta, com 
exceção dos nomes próprios, os quais incluímos num Indice à parte. 
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Todos os vocábulos foram registrados obedecendo-se rigorosamente 
à orde1n alfabética. Adota1nos, no título do verbete, a ortografia preco
nizada pelo vocabulário ortográfico oficial. Tôdas as variantes documen
tadas na Carta foram consignadas no seu respectivo lugar alfabético, 
fazendo-se, porém, remissão para aquela que se apresenta com a grafia 
reco1nendada pelo vocabulário oficial e que constitui o título do verbete 
principal. 

Registrado o vocábulo, indicou-se, a seguir, abreviadamente, a sua 
categoria gramatical. As abreviaturas adotadas são, também, as preconi
zadas pelo vocabulário oficial. Numa única inscrição agrupamos as di
ferentes categorias da mesma palavra. A seguir à indicação das categorias 
gramaticais do vocábulo, registraram-se tôdas as variantes que ocorrem 
no texto da Carta. 

As definições foram redigidas de maneira concisa, sem prejuízo, 
todavia, da precisão indispensável à boa compreensão dos diferentes sig
nificados das _palavras estudadas. -Especial atenção mereceram alguns 
t:ocábulos, em face dos complexos e variados matizes semânticos com 
que se apresentam na Carta. A ssim, por exemplo, o substantivo coisa, que 
aparentemente não mereceria um tratamento amplo e metic11loso, exigi11 
ttni cuidado todo especial por parte do lexicógrafo, na ordenação e ca-
1·acterizaç ão das suas diferentes acepç ões. Aqueles que não estão habi
tuados à redação de verbetes de um vocabulário baseado em princípios 
históricos, poderia parecer tarefa simples o registro sistemático das di
ferentes acepções de um mesmo vocábulo. Tal não ocorre, pois são 
freqüentes e complexos, muitas vêzes, os critérios que devem orientar essa 
classificação. No que diz respeito a alguns verbos, o problema exige 
bastante cuidado. Não é suficiente distinguir cada acepção e indicá-las 
com números convencionais. E necessário, além disso, ordená-las e 
reuni-las em grupos acepcionais, de acôrdo com os diferentes matizes 
com que elas se apresentani. Exemplos de esquemas complexos f orne
cem-nos os verbos fazer e vir, especialmente. 

A seguir à definição, transcreveram-se alguns passos abonatórios, 
indicando-se sempre, em algarismos arábicos, o fólio (tipo redondo) e 
as linhas (tipo itálico) correspondentes às passagens extraídas da Carta. 
Quando o vocábulo ocorre com freqüência e sempre com a mesma acepção 
e mesma grafia, indicaram-se, a seguir à transcrição dos passos abonatórios, 
e entre colchêtes, os números dos fólios e das linhas das outras passagens 
em que o vocábulo se documenta na Carta. Assim, por exemplo, para o 
substantivo alcatifa, foram transcritos três passos abonatórios, mas como 
no verbete não consta qualquer outra indicação, fica o leitor advertido 
de que êste vocábulo ocorre apenas três vêzes na Carta de Caminha. Para 
o substantivo arco, transcreveram-se dois passos abonatórios, mas indi
cou-se, a seguir, entre colchêtes, a sua ocorrência em mais 22 (vinte e 
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duas) passagens. Conz exceção de algumas palavras gramatica~s (artigos, 
pronornes, algumas ... preposições, . etc.), cuja ~req.iiên:_ia é "!urto grande, 
consignamos para todas as demars palavras a rndrcaç ao de toda~ a; p~ssa
gens em que elas ocorrem na Carta. Salvo uma ou outra omrssao. rnvo
luntária, podemos asseverar que, para todos os verbos, substantrvos e 
adjetivos, foram consignadas tôdas as passagens em que êles se documen
tam na Carta. 

Quando o vocábulo ocorre sempre na n1es1na acepção, mas com várias 
grafias, após a transcrição de uma ou niais passagens, indica1·am-se, entr~ 
colchêtes, as demais passagens, caracterizando, porém, cada uma das dr
f crentes variantes. O substantivo inocência, por exemplo, ocorre cinco 
vêzes e, fato curioso, com cinco grafias distintas. Transcreveu-se uma das 
passagens, indicando-se as outras quatro, precedidas das variantes distintas 
documentadas no texto. 

Quando o vocábtJlo ocorre várias vêzes e com várias acepções, trans
creveram-se, para cada acepção, uma ou duas passagens, indicando-se, a 
seguir, distribuídas pelas diferentes. acepções, tôdas as dem_a~s o;orrências. 
O leitor atento, observando o regrstro do verbo dar, ver1f1cara que, das 
sete acepções diferentes (afora o registro das locuções), a primeira é a 
mais rica, pois, alé1n da passagem transcrita, vão indicadas mais 26 (vinte 
e seis) outras ocorrências. Observará, ainda, que estas indicações são 
referidas especificamente às diferentes flexões do verbo. Tal critério é 
extensivo a todos os demais verbos. 

Afigura-se-nos indispensável, na redação de tJm vocabulário baseado 
em princípios históricos, realçar a maior 011 menor freqiiência de cada 
uma das diferentes acepções dos vocábulos registrados. Não basta con
siunat· os diferentes significados e aboná-los com um ou mais passos 
abonatórios extraídos do texto. Convém, sempre, assinalar a freqiiência 
de cada acepção. Não é desprovida de interêsse, por exemplo, a indicação 
de que o verbo mandar, que se documenta com quatro significados di
ferentes na Carta de Caminha, é aí usado predominantemente na acepção 
de ordenar. 

No tocante ao registro das locuções, procurou-se, sempre que pos
sível, consigná-las de forma precisa, escolhendo o têrmo principal e1n 
que elas devem figurar. De um modo geral, êsse têrmo é um verbo ou 
tini substantivo. Assim, as locuções dar conta, ir em terra e lançar fora 
foram consignadas, respectivamente, em dar, ir e lançar. /ulgou-se, po
t'ém, conveniente incluir nos substantivos conta e terra uma referência 
remissiva para os verbos dar e ir, componentes principais das locuções 
1nencionadas. 

Quando um dado vocábulo ocorre exclusivamente numa locução, e 
de tal maneira que seu significado permaneça intimamente ligado ao 
significado da locução, adotou-se o critério de consigná-lo simplesnzente, 
sem qualquer definição, remetendo-o para o têrmo fundamental da locução. 

.. 
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E o caso, por exemplo, das palavras memória, menção e prol, que apare
ce1n na Carta apenas nas locuções fazer memória de, fazer menção de e 
homem de prol. 

Locuções do tipo dentro de, em direito de, ao longo de e ao pé de 
f oranz estudadas nos verbetes dentro, direito, longo e pé, considerados 
como têrmos fundamentais das respectívas locuções. No caso de locuções 
do tipo junto com, preferiu-se o dtJplo registro, ou seja, consigná-la em 
anibos os têrmos, pela dificuldade de caracterizar o têrmo principal. 

São êstes os critérios que presidiram à elaboração do Vocabulário 
da Carta de Pero Vaz de Caminha. Não nos detivemos na caracterização 
de outros aspectos de 1nenor i1nportância, a fim de não nos alongarmos 
demasiadamente. 

Tais critérios, em sua generalidade, aplicam-se, evidentemente, à 
t'edação dos outros vocabulários que estamos preparando e pensa1nos pu
blicar em breve. 

Convém mencionar, por fim, que a apresentação tipográfica mereceu, 
também, especial cuidado. Cingindo-nos ao formato da coleção, dispuse
nios o V ocabulát'io eni duas colunas, escolhendo tipos apropriados 
(t'edondo, itálico e negrito), em corpos diferentes (oito e dez), a fim 
de melhor caracterizar o registro dos vocábulos, de acôrdo com alguns 
dos princípios q11e têm presidido à redação dos dicionários históricos 
1nodernos. 

Aos gráficos das oficinas do I.B.G.E. desejamos agradecer a boa 
vontade com que, enfrentando tôdas as dificuldades decorrentes da va-
1'iedade de tipos e do arcaísmo das fot·mas registradas, trabalharam com 
denôdo e competência na exec11ção dêste livro. 

A todos os funcionários da Seção da Enciclopédia e do Dicionário, 
que trabalharam, direta ou indiretamente, no levantamento e no ficha
niento vocabulares, na execução de trabalhos datilográficos, na revisão 
dos Ot'iginais e das provas tipográficas e na escolha dos elementos gráficos 
que ornamenta1n êste volume, deixamos aqui consignado o nosso agra
decimento. 

Setembro de 1964 
A. G. CUNHA 
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Não é necessário encarecer o valor documental da Carta de 
Pero Vaz de Caminha, o conhecido cronista dei-Rei D. Manuel. 
Todos os historiadores daqui e dalém-mar o confirmam e proclamam, 
e com razão. Trata-se, de fato, de um documento da mais alta im
portância histórica para quantos se dedicam ao estudo da História 
do Brasil e do seu nascimento. Assim pensando é que os responsá
veis pelo Instituto Nacional do Livro resolveram publicar o presente 
Vocabulário da famosa Carta, que Capistrano de Abreu qualificou 
de "base de tôda a história do descobrimento". 

Convém, no entanto, assinalar, desde já, que não se trata de 
uma edição comentada do célebre documento, ilustrada com longa 
exegese filológica ou hist~ica, mas sim, e tão-somente, de um 
glossário, o primeiro que o Instituto publica, tanto quanto possível 
completo, da Carta e capaz de dar uma idéia clara, justa e precisa 
do patrimônio lexical de que usou o cronista de D. Manuel. Tra
balho, como se vê, de pura lexicografia histórica. 

Descoberta em 1773, na Tôrre do Tombo, por J. de Seabra 
da Silva, muito se tem escrito a respeito dela e de seu autor ( 0 

) • 

Não vamos, por isso, repetir aqui o que dêle escreveram, com mes
tria, maior ou menor, autores brasileiros e portuguêses, a partir do 
Padre Manuel Aires de Casal (de quem pouco, aliás, se sabe), 
que a publicou, pela f.rimeira vez, em 1817, quando da estada de 
D. João VI no Brasi. Assinalaremos, apenas, de passagem, que 
a edição de Aires de Casal, publicada na sua C01'ografia Brazilica, 
está mutilada em inuitos passos e inçada de erros. A de Carolina 
Michaelis de Vasconcelos, publicada, em 1923, na História da 
Colonização P ortuguêsa do Brasil ( Litografia Nacional, Pôrto, 
l'vICMXXIII), juntamente com um estudo de Carlos Malheiros Dias, 
não está à altura dos méritos da insigne romanista, quer quanto 
à versão em linguagem. atual, quer quanto aos comentários por ela 
feitos. Das outras, ainda que apreciáveis sob muitos aspectos, não 
cabe aqui falar. 

( •) Da Carta se ocuparam, aqui e em Portugal, João Francisco Lisboa, 
João Ribeiro, Capistrano de Abreu, José Ramos Coelho, Carolina Michaelis 
de Vasconcelos, Antônio Baião, Luís Silveira e outros. Ferdinand Denis tra
duziu-a para o francês, D'Olfers para o alemão e William Brooks Greenlee 
para o inglês. 
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A lexicografia ainda está, entre nós, por ass~ dizer, n~s seus 
primórdios, e isto por não ter certamente merecido a atençao d~s 
nossos filólogos e prof essôres, que os temos capazes e do m~is 
alto gabarito. Daí a aus~ncia, tão senti~a, de um. dicio~ário his
tórico, organizado de acordo com os metodos lexicográficos mais 
modernos. 

Para a organização do presente Vocabulário servimo-nos da 
magnífica edição do historiador português Dr. Jaime Cortesão -
i\. Carta de Pero Vaz de Caminha (Edições Livros de Portugal, 
Ltda., Rio de Janeiro, 1943), edição há muito esgotada. Não cre
mos que se possa fazer coisa melhor. Com exceção de alguns 
lapsos, muito naturais, na transcrição do manuscrito, alguns dos 
quais já apontados pelo Dr. Pinheiro Domingues ( in Re_vista Fi
lológica, junho de 1944, vol. VI, 24), o estudo do Dr. Jaime Cor
tesão merece considerado, sem favor, até hoje, como o mais seguro, 
o n1ais perfeito e o mais completo. 

O conhecido polígrafo . acima referido, comentando naquela 
Revista, quase que exclusivamente à luz ~a_ etimologia,. a edição 
da Carta, a que alguém ehamou de certidão de nascimento do 
Brasil, disse, entre outras coisas: 

"Do magnífico estudo ~~ ~r. Dr. Jai~e Cortes~o e do ~~u 
arrazoado se deduz quão utilísslDlo e prestimoso seria o glossano 
completo da Carta de Pero Vaz de Caminha". 

ltsse glossário publica-o agora o Instituto Nacional do Livro, 
tendo em vista o futuro Dicionário da Língua Portuguêsa do sé
culo XVI, obra para cuja organização já se está trabalhando na 
Seção da Enciclopédia e do Dicionário. 

Como dissemos, no comêço, não há mister enaltecer a impor
tância da Carta, que Caminha, na câ~__ara de uma das. naus,. à 
vista da terra ou à luz de algum lampiao de bordo, teria escrito 
possivelmente a partir de 24 ou 26 de ~bril em diante, a mo~o 

. de Diário, e dirigida ao monarca portugues. Como documento his
tórico, um dos sete únicos documentos de 1500 conservados em 
Lisboa e referentes à viagem de Pedro Alvares Cabral, êle bem 
rnerece os estudos que lhe têm sido dispensados, quer em Por
tugal, quer no Brasil. Cumpre, porém, . acrescentar ao s~u valor 
histórico-filológico o valor literário e o pit~resco da ~arratJ.va, que 
a tomam de leitura extremamente agradavel. Caminha era um 
excelente narrador e deu-nos das terras de Pôrto-Seguro, onde es
têve cêrca de dez dias, narração muito curiosa. Suas descrições, 
vazadas numa linguagem viva e matizada, revelam o espírito de 
um homem perspicaz e observador, e delas rescende um perfume 
agreste e virgem da terra que os europeus vinham surpreender na 
sua inocência tropical. O exuberante da vegetação, a amenidade 
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do clima, a boa qualidade das águas, a higidez somática do indí
gena, esquivo e ingênuo, merecem do cronista-escrivão palavras 
de mal contido entusiasmo. Ca1ninha não deforma a realidade, que 
retrata com mão segura e hábil, fixando-lhe aspectos, surJ?reenden
do-lhe peculiaridades, comparando-lhe qualidades. Diz somente o 
que é preciso dizer. É a pena de um escritor lúcido, a redigir, com 
meticulosa precisão, sem carregar nas côres, a notícia da terra que 
os portuguêses acabavam de descobrir, ou melhormente, de achar. 

Em face daquele "arvoredo que é tanto e tamanho e tão basto 
e de tantas prumagens 9ue lhe não pode homem dar conto"; em 
face dos indígenas que 'nem comem senão dêsse inhame que aqui 
há muito e dessa semente e frutos que a terra e as árvores de si 
lançam, e com isto andam tais e tão rijos e tão nédios, que o não 
somos nós tanto com quanto trigo e legumes comemos"; em face 
da excelência da terra não se contém que não diga: "E em tal 
rr1aneira é graciosa que querendo-a aproveitar dar-se-há nela tudo 
por bem das águas que tem", frase assaz conhecida e que figura 
no monumento do descobrimento do Brasil, no Largo da Glória. 

No que concerne à travessia do Atlântico, Caminha é relativa
mente parcimonioso. Ao narrar o desaparecimento, algo misterioso, 
da nau de Vasco de Ataíde, limita-se a dizer: "e a noite seguinte 
à segunda-feira lhe amanheceu se perdeu da frota Vasco de Ataíde 
com a sua nau, sem .aí haver tempo forte nem contrário para poder 
ser. Fêz o capitão suas diligências para o achar a umas e outras 
partes e não pareceu mais". Essa como que impassibilidade, ante 
o infortúnio de seus companheiros desaparecidos, não deixa de 
nos chocar. 

Passando revista ao vocabulário da Carta, que, por mais de 
três séculos, permaneceu, ignorada ou esquecida, nos arquivos da 
Tôrre do Tombo, podemos dizer que, do ponto de vista de sua 
qualida?e, é bom e copioso. De fora parte uma ou outra palavra, 
de sen~do _duvidoso ou controvertido, já comentadas magistralmente 
pelo h1stonador Dr. Jaime Cortesão, o texto de Caminha não oferece 
obscuridades. O escrivão era homem instruído. E, ademais, havia 
nêle um sentimento inato de escritor. Conhecia bem a língua de 
seu tempo, os seus recursos e as suas expressões. Na sua prosa, 
on?e há vocábulos, a nosso ver, interessantes, como aquêle éhuva
c~iros, de morfologia idêntica à de aguaceiro, ou aquêle modo de 
dizer choupaninha.s de rama verde, tão ricos de pitoresco, nada há 
rebuscado ou artificial. O que não deixa de ser curioso, no texto 
do cronista - e êste reparo já foi feito pelo Dr. Pinheiro Domin
gues -. é que Caminha, que se serve trinta e duas vêzes da palavra 
nau, vmte e duas da palavra batel, oito da palavra esquife, sete 
da palavra navio e uma da palavra 'ba.rco, não emprega, nem uma 
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única vez, a palavra carave"/a, muito em uso no seu tempo 
e encontradiça em autores portuguêses e estrangeiros, seus con
temporâneos. 

No que tange à semântica, pode-se dizer que o cronista da 
exredição de Cabral se serve, verbi gratia, da mesma palavra, com 
inumeras acepções. Haja vista o vocábulo terra, que é empregado 
com as seguintes significações: 1 ) parte sólida do globo terrestre; 
2) solo; 3) chão; 4) praia; 5) continente; 6) país; 7) região; 8) 
domínio. A mesma riqueza de matizes semânticos observa-se no 
emprêgo de certos verbos, como, por exemplo, meter, tomar, vir 
e outros. 

Registramos a ocorrência de tôdas as palavras autônomas 
(substantivo, adjetivo e verbo) e acessórias (advérbio, preposição, 
conjunção, etc.), dando, como é natural, pela sua importância le
xicográfica, mais relêvo às primeiras. Os auxiliares modais, bem 
como os causativos e alguns outros auxiliares eventuais, encon
tram-se nos respectivos verbetes, sem especificação de função. Só 
o verbo ser, pelo papel que desempenha na formação da voz pas
siva, mereceu registro especificado. No âmbito das palavras 
acessórias, demos tratamento mais desenvolvido a certos advérbios, 
preposições e conjunções que, pela sua polissemia, nos pareceu 
merecer maior desenvolvimento. Deixamos de arrolar uma ou outra 
locução adverbial, tais como· a um e urn, de fundo acima, em 
alguma parte, de uma mão para outra, que a inteligência do leitor 
fàcilmente localizará no registro das palavras que as constituem. 

Dando, pois, à publicidade o presente vocabulário da Carta 
de Caminha, presta o Instituto Nacional do Livro um serviço útil 
não só àqueles . que se dedicam aos estudos filológicos e históricos, 
senão também a quantos se interessam pelas coisas do Brasil. 

Setembro de 1964 

SILVIO BATISTA PEREIRA 

• 

VOCABULÁRIO -



• 

a1, art. 
[ ... ] posto que o capitan1 moor desta 

vo&sa frota e asy os outros capitaães scre
puam a vossa alteza a noua do achamento 
desta vossa terra noua [ ... ] 

fl .1.2-4 
[fl. 1.16,26; fl. lv. 7 ... ] 

a2, pron. 
[ .. . ] de maneira que amdaua a cabe· 

leira muy rredomda e muy basta e muy 
jgual que nó fazia mjngoa mais lauajem 
pera a leuantar./ 

fl. 2v. 28-30 
[ fl . 3 . 25" ,26 . . . ] 

a3, prep. 
[ ... ] posto que . o càpitam moor des!a 

vossa frota e asy os outros capitaães scre
puam a vossa alteza a noua do achamento 
desta vo&Sa terra noua [ ... ] 

fl. l. 2-4 
[fl.1.6,13,28'; fl.lv.2; fl.3.3 ... ] 

à, contr. Var.: aa. 
[ .. . ] e domingo xxij do dito ines aas 

x oras pouco mais ou menos [ ... ] 
fl.1.21-22 

(fl .1. 24,36; fl .1 V. 7,11,12 . .. ] 

aaquele: V. àquele. 

aar: V. ar. 

aazo: V. azo. 

abaixo de, loc. prep. 
Adtante de, para além de. 
E em quanto a ficarã fazendo./ ele 

com todos nos outros fomos pola + abaixo 
do rrio onde ela estaua./ 

fl .12. 3-5 

A 

abastar, v.i. 

Ser bastante; ser suficiente. 
[ ... ] aqueles que nos leuauarnos ace· 

naramlhcs que se afastasem e posesem os 
arcos e eles os poseram e nom se afastauam 
inuito./ abasta que poseram seus arcos e 
cmtam saíram os que nos leuauamos e o 
mançebo degradado cõ ele9. [ ... ] 

fl. 3v. 22-27 
[abasta: fl. 7v .33; abastaria: fl. lSv .27] 

abraçar, v.t. 

Cingfr com os braços, em sinal de 
amizade. 

[ ... ] e despois poucos e poucos mes
turaranse cõ nosco. e abracauãnos e f ol
gauam e alguüs deles se esqujuauam logo~/ 

fl.Sv .5-7 

abrigada, s.f. 
Sítio protegido contra as inclemên

cias do tempo; abrigo, pouso. 
[ ... ] e fomos de lomgo da costa co1n 

os batees e esquifes amarados per popa 
comtra onorte pera veer se achauamos 
alguüa abrigada e boo pouso 01nde jouuese
mos pera tomar agoa e lenha, [ ... ] 

fl .2.13-17 

abril, s.m. 
Quarto mês do ano civil gregoriano. 
[ ... ] E asy segujmos nosso caminho per 

este mar de lomgo ataa terça feira doitauas 
de pascoa que foram xxj dias dabril [ ... ] 

fl.1.29-31 

[. .. ] aaqujnta feira derad'º dabril co
memos logo casy pola manhaã [ ... ] 

fl. lOv. 7-8 



acabar 4 

acabar, v.i. 
Terminar, chegar ao fim. 
[ ... ] acabada a moo desuestiosse o 

padre e posese em huea cadeira alta [ ... ] 
fl.5.15-16 

[acabada: fl.5.27,36; fl.12.29; fl. 12v. 
8 19· acabado: fl. 6v .1; fl. lOv .16; fl.12. , , 
23; fl. 12v. 28; fl.13. 25] 

acarão de, loc. prep. 

Ao longo de, perto de. 
[ ... ] sayo o capitã moor e seu batel 

[ ... ] a folgar pela baya a caram da praya 
[ ... ] 

fl.4v .23-25 
[fl.7.20; fl.7v.24] 

acarretar, v.t. Var.: acaretar. 

Transportar em carrêta; recolher, 
apanhar. 

[ ... ] e mesturaramse todos [se. os in
dígena9] tanto com nosco que nos ajudauam 
deles a acaretar lenha e meter nos batees 
[ ... ] 

fl. 9v. 7-10 

[ ... ] acaretauam [se. os indígenas] desa 
lenha quamta podiam com muy boas uom
tades e leuãuana aos batees [ ... ] 

fl.11.3-5 

acatamento, s.m. Var.: acatamêto. 

Veneração, respeito. 
[ ... ] amdaua hy huü que falaua mujto 

aos outros que se afastasem mas nó ja que 
mamy parecese que lhe tijnham acatameto 
né medo/ [ ... ] 

fl. 5v .12-15 

[ ... ] quando saymos do batel disse o 
capitã que serja boo hirmos dereitos aa cruz 
q estaua emcostada a hul! a aruore [. .. ] e 
que nos posesemos todos em giolhos e a 
beijasemos pera eles veerem ho acatameto 
que lhe tijnhamos. [ ... ] 

acemder: V. acender. 
acenar, v.t. Var.: açenar. 
Fazer acenos, chamar a atenção. 
[ ... ] pero huü deles pos olho~ no col~ 

do capitam e começou daçenar co a maao 
pera a terra e despois pera o colar [ ... ] 

fl. 3.3-5 
[ ... ] e acenavã aos do esquife que 

saisem em trra. [ ... ] 
fl. 5v. 26-27 

[acenaua: fl.3.7,26; fl.llv.18; acenauam: 
fl. 6v. 8; acenaran: fl. 5v .10; açenou: fl. 3. 
24; acenou: fl.12v.6; açenamos: fl.4.~3; 
acenará: fl. 4v .1] 

acender, v.t. Var.: acemder. 
Pôr fogo a. 
[ ... ] acemderam tochas e emtraram 

[ ... ] 
fl.3.1 

acêrca de, Zoe. prep. Var.: açerqua. 
1. A respeito de, relativamente a. 
[ ... ] nem estimam nhuüa coussa cobrir 

nem mostrar suas vergonhas. e estam açer
q ua disso com tanta jnocemçia [ ... ] 

fl. 2v. 7-9 

2. Perto de, próximo a. 
E açerqua da noute nos volueramos 

pera a9 naaos com nossa lenha./ 
fl .10 .10-11 

acertar, v. p. 
Acomodar-se, encontrar-se por 

acêrto. 
[ ... ] pera veer se achauamos alguü:i. 

abrigada e boo pouso omde jouuesemos 
pera tomar agoa e lenha, nom por nos ja 
mjnguar mas por nos acertarmos aquy [ ... ] 

achamento, s.m. 
Descobrimento. 

fl.2.15-18 

[ ... ] posto que o capitam moor [ ... ] 
e asy os outros capitaães screpuam a vossa 
alteza a noua do achamento desta vossa 
terra noua [ ... ] 

fl.1.2-4 
[fl.5.19; fl.6.9] 

achar, v.t. e p. 
Descobrir, encontrar por acaso ou 

procurando. 
[ .•• ] fe-z o capitam suas deligençias pera 

o achar a huüas e a outras partes [ ... ] 
fl.1.27-28 

[achou: fl.1.5; achauam: fl. 9.21; achará: 
fl.5v .35; acharam: fl. lv .8; fl.2 .25; acha
rcnn; f1.5v.35; achauamos: fl.2.15; fl.13v. 
18; achasem: fl.2.23] 

- v. p. Encontrar-se. 
[ ... ] as biij [se. 8] e ix [se. 9] oras nos 

achamos amtre as canareas mais perto da 
gram canarea [ •.. ] 

fl.1.18-19 

acima, adv. e loc. prep. 

Em lugar superior a, adiante de. 
[ ... ] e huüa daquelas moças era toda 

timta de fumdo acjma daquela timtura a 
qual çerto era tã bem feita e taro re
donda [ ... ] 

fl.4v.15-17 

- acima de, loc. prep. 
[ ... ] todos andam rrapados ata acjma 

das orelhas [ . . . ] 
fl.Sv.82 

[ ... ] e fomos desenbarcar acjma do rrio 
contra o sul [ . . . ] 

acodir: V. acudir. 

acolher, v.t. Var.: colher. 

Recolher, abrigar. 

fl. llv .38 

[ ... ] e jsto me faz presumir que nõ teem 
casas ne moradas em que se colham [ ... ] 

[colhiam: fl. 9 .20] 

acordar, v.t. 

fl . 8. 20-.22 

Resolver de comum acôrdo; con
cordar. 

[ ..• ] a esto acordaram que nõ era ne
ce9areo tomar per força homees. [ ... ) 

fl.6.20-21 

5 afagar 

acrescentamento, s.m. Var.: acre
centamento. 

Aumento, incremento. 
[ ... ] abastaria / quanto majs de91><>siçã 

pera se neela conprir e fazer o q vossa 
alte-za tamto deseja .s. acrecentam to da 
nosa santa fe/. 

fl. 13v. 27-30 

acrescentar, v.t. Var.: acreçentar. 

Produzir aumento, melhoria em. 
[ ... ] e ele que nos per aquy trouue 

creo que nom foy sem causa e por tanto 
Vosa alteza pois tamto deseja acreçentar 
na santa fe catolica. [ ... ] · 

acudir, v.i. Var.: acodir. 
Acorrer, vir. 

fl. llv .2-5 

[ ... ] pera veer aqle rrio e tamto que 
ele comecou pera la dhir acodirã pela praya 
homees [ ... ] 

fl. lv. 28-25 

[ ... ] e entam tomouse o capitam 
aaquem do rrio e logo acodirã mujtos aa 
beira dele [ .•. ] 

fl. 6v. 34-35 
[acodiram: fl. Sv .21; fl. 9v. 6; fl.10. 21] 

aderêço, s.m. Var.: aderemço. 
Adôrno de j6ias, enfeite. 
[ ... ] e ele corejeolhe detras seu ade

remço para se téer e meteoa no beiço 
[ ... 1 

fl. lOv .21-23 

adoração, s.f. Var.: adoraçom. 

Culto a Deus. 
[ ... ] per onde pareçeo a todos que 

nhuli.a jdolatria né adoraçom teem./ 

afagar, v.t. Var.: afaagar. 
Acariciar, agradar. 

fl. IS.6-7 

[ ... ] e com quanto os cõ aquilo muito 
segurou e afaagou. [ .•• ] 

fl. 7v .19-20' 
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afastar, v.t. 
Arredar, pôr distante. 
[ ... ] aqueles que nos leuauamos ace

naramlhes que se afastasem e posesem os 
arco9 e eles os poseram e nom se afastauam 
n1uito./ 

fl. 3v. 22-25 

. [ ... ] e algu iis aguardauam e outros se 
afastauam. [ ... ] 

fl.6v.13-14 

[ ... ] que eles se esqujuaua1n e afas
tauanse [ ... ] 

fl. 6v. 20-21 

[afastasem: fl. 3v. 23; fl. 5v .13; afastando: 
fl. 5. 35; fl. 5v .16; afastados: fl . 8v. 5] 

afear, v.t. 

Tornar feio. 
[ .. . ] a qual bem çerto crea q pot 

afremosentar nem afear aja aquy de poer 
mais ca aquilo que vy e me pareçeo./ 

fl.1.9-11 
• 

aformosentar, v.t. Var. : afremo-
sentar. 

Tornar formoso, e1nbelezar, ador
nar. 

[ .. . ] a qual bem çerto crea q por afre-
1nosentar nem afear aja aquy de poer mais 
ca aquilo que vy e me pareçeo./ 

• fl.1.9-11 

agasalhado, adj. 
Abrigado; provido de cama e mesa. 
[ ... ] os quaaes forã esta noute muy 

bem agasalhados asy de vianda como de 
cama de colchoões e lençooes polos mais 
amansar./ 

fl.11V.28-30 

agasalhar, v.t. 

Dar agasalho a, abrigar. 
[ ... ] foy o degradado com huü ho1ne 

que logo ao sair do batel ho agasalhou 
[ ... ] 

f1. 3v. 34-35 

[ . .. ] e ele tomou e deu aquilo ê' vista 
de nos aaquele que o da primª aga9alhou 
[ ... 1 

fl . 4v .8-9 

[ ... ] este que o agasalhou era ja de 
dias[ . . . ] 

fl. 4v .10-11 

agora, adv. 

Nesta hora, presentemente. 
[ ... ] e saber dela n1ais do que agora 

nos podíamos saber por hirmos de nosa 
viajem [ . .. ] 

fl.6.11-12 
~ 

[ ... ] ne nos ajnda ata agora nom vimos 
nhuuas casas nem maneira delas./ 

fl. 8.22-24 
[fl .13v .13,18] 

água, s.f. Var.: agoa. 
Líquido transparente, inodoro e 

sem sabor. 
[ ... ] omde jouuesemo9 pera tomar agoa 

e lenha, [ ... ] 
fl. 2 .16-17 

[ ... ] trouueramlhes agoa per huúa 
albarada [ ... ] 

fl.3.20-21 

[fl.3v .30; fl.4 . 2,4,36; fl.4v .30; fl.5v. 9, 
21,22,26,33; fl.7v.2,28; fl .8v .2; fl.lOv.9; 
fl . 11.8,10; fl.13v.J9,21] 

- água doce, a das fontes, rios e 
lagos, em oposição à água salgada do 
mar. 

[ ... ] e pasarã huü rrio que per hy 
core dagoa doce [ ... ] 

fl . 3v . 29-30 

[ ... ] fomos ataa huüa lagoa grande 
dagoa doçe [ . .. ] 

aguardar, v.i. 

Esperar, observar. 

fl. 7v . 24-25 

[ ... ] e algulís aguardauam e outros se 
afastauam. [ ... ] 

fl . 6v .13-14 

agudo, adj. 
Terminado em ponta, penetrante. 
[ ... ] traziam ambos os beiços de baixo 

furado9 e metidos por eles senhos osos 
doso bramcos de compridam dhuüa maão 
travessa e de grosura dhuü fuso de algo
dam e agudo na põta coma furador./ 

aí, adv. Var.: hy. 
Nesse lugar. 

fl.2v.10-14 

[ ... ] se perdeo da frota vaasco datayde 
co1n a sua naao sem hy auer tempo forte 
nc contrairo pera poder seer. [ ... ] 

fl.1.25-27 
[fl.3.11; fl.3v .29; fl.4.21 ; fl.4v .5,33; 
fl .5.31; fl .5v.12 . .. ] 

ainda, adv. e loc. conj. Var.: ajmda, 
ajnda. 

1. Além do mais. 
[ ... ] eles porem cõ tudo andam mujto 

bem curados e mujto limpos e naquilo me 
pareçe ajmda mais que sam coma aves ou 
alimareas monteses [ ... ] 

fl.8.13-16 
[ajnda: fl.8.23; fl.9.26; fl.12v . 4,21] 

2. Até êste momento. 
[ ... ] 'eu creo sor que nõ dey ajnda 

aquy conta a vosa alteza da feiçan1 de seus 
arcos e seetas./ 

fl.10 .11-13 
[fl.lOv .11] 

- ainda que, loc. conj., não 
obstante. 

[ : .. ] non1 leixarey tam bem de dar 
disso minha comta a vossa alteza asy con10 
eu milhor poder ajmda que pera o bem 
c.ontar e falar o saiba pior que todos fazer./ 

[fl . 9v . 30] 

ajudar, v.t. 
Prestar ajuda a, auxiliar. 

fl .1 . 5-8 

[ . . . ] e mesturaramse todos tanto com 
nosco que nos ajudauam deles a acaretar 
lenha e · meter nos batees [ ... ] 

fl. 9v. 7-10 

7 alcatifa 

[ ... ] herã ja hy alguü.s deles obra de 
lxx ou lxxx [se. 70 ou 80] e quando nos 
asy virá vijr / alguüs deles se forã meter 
debaixo dela ajudamos. [ .. . ] 

fl . 12 . 7-10 

ajuntar, v.t. Var.: aj-umtar. 
Reunir, convocar. 
[ ... ] aquele en1 nos asy estamdo ajuni

taua aqueles que aly ficaram e ajnda 
chamaua outros./ 

fl.12v.3-5 

ai, pron. 
Outra coisa, o mais. 
[ ... ] e a nadega toda tjnta daquela 

tintura preta e o al. [ ... ] 
fl. 7 . 7-8 

[ ... ] n1as as pernas da may e o al nõ 
trazia nhu ú pano./ 

fl . 7 .16-18 

albarrada, s.f. Var.: albarada. 
Vasilha para beber água. 
[ ... ] trouueramlhes agoa per hu ·.a 

albarada tomaram dela senhos bocados e 
nõ beberam. [ ... ] 

alçar, v.t. 
Levantar, erguer. 
[ ... ] eles se leuantaram 

alçarom as maãos. [ ... ] 

alcatifa, s.f. 

fl.3 . 20-22 

cõ nosco e 

fl.12. 21-22 

Tapête grande com que se reveste 
o chão. 

[ ... ] o capitam [ ... ] e~taua asentado 
em huua cadeira e huüa alcatifa aos pees 
por estrado [ ... ] 

fl. 2v. 30-32 

[ ... ] e nos outros que aquy na naao cõ 
ele himos asentados no chaão per es~ 
alcatifa./ 

fl.2v.35-fl.3.1 

[ ... ] e entã estiraranse asy de costas na 
alcatifa a dom1jr [ ... ] · 

fl.S .32-33 



aldeia 

aldeia, s.f. Var.: aldea. 
_.Povoação (de aborígines). 
[ .. . ] E o capitã mandou a dous degra

dado9 e a dº dijz que fosem la a aldeia e 
a outras [ ... ] 

além, adv. e loc. prep. 
Longe, mais adiante. 

fl. 9v. 26-28 

[ ... ] pasaram aalem tamtos dos nosos 
· e amdauam asy mesturados cõ eles. [ ... ] 

fl. 6v .18-20 

- além de, loc. prep., da parte de 
lá, mais longe. 

[ . .. ] e foram asy corédo aalem do rrio 
[ ... ] 

fl.3v .31-32 
[fl . 4 .34; fl .6v.10; fl.7v.7,10] 

alevantar, v.t. 
Erguer, alçar: V. LEVANTAR. 

, [ ... ] mandou naquele jlheeo arn1ar hu u 
esperauel e dentro neele aleuantar altar 
muy bem coregido [ ... ] 

fl.5.5-7 
[ ... ] pola qual cousa se asentou o padre 

frey anrique ao pee da cruz e aly a huü 
e huu lançaua sua atada en1 hutl. fio ao 
pescoço fazendolha primeiro beijar e aleu
antar as n1aãos./ 

fl.12v .23-27 
[ ... ] e despois de acabada a misa 

aseêtados nos aa pregaçom· aleuantaranse 
mujtos deles [ ... ] 

fl.5.27-29 
[ ... ] alguüs deles por o sol seer grãde 

é nos estando comungando aleuantarã95e 
[ ... ] 

fl. 12. 32-33 

algodão, s.m. Var.: algodam. 
Penugem que envolve as sementes 

~o algodoeiro. 
[ . . . ] e de grosura dhu ü fuso de 

algodam e agudo na põta coma furador. 
[. .. ] 

fl.2v .13-14 

8 

alguém, pron. 
Alguma pessoa. 
[ ... ] e pera jsso se alguem vjer nó leixe 

logo de vijr clerjgo pera os bautizar [ ... ] 
fl.13.10-11 

algum, pron. Var.: algu u. 
Um, entre dois ou mais. 
[ ... ] E asy segujmos nosso caminho per 

este mar de lomgo ata a terça feira doitauas 
de pascoa que foram x.xj dias de abril que 
topamos alguü9 synaaes de tera [ ... ] 

fl.1.29-31 

[ ... ] pera veer se achauamos algu 1 a 
abrigada e boo pouso omde jouuesemos 
[ ... ] 

fl.2.15-16 
[fl.4.3,17,19; fl.5.80; fl.5v.34,36; fl.6v. 
12,13,26; al,gu :-.a: fl.3.17; fl.4.7; fl.7v.34; 
alga~: fl.6.23; fl.7 .35 . .. ] 

ali, adv. Var.: aly. 
Naquele lugar. 
[ ... ] e aly amdamos todo aquele dia 

em calma a vista delas obra de tres ou 
quatro legoas. [ ... ] 

fl.1.19-21 
[ ... ] aly jouuemos toda aquela noute. 

[ ... ] 
fl. lv .10-11 

[fl.lv.20,22,27; fl.2.20; fl.2v.17; fl. 8. 
15 .. . ] 

alimária, s.f. Var.: alimarea. 
Animal irracional. 
[ ... ] e naquilo me pareçe ajmda mais 

que sam coma aves ou alimareas monteses 
[ ... ] 
[fl. llv .9) 

aljaveira, s.f. 
Pérola (?). 

fl.8.15-16 

[ ... ] e outro lhe deu huü rramal 
grande de comtinhas brancas meudas que 
querem pareçer daljaueira [ •.. ] 

fl.2.3-5 

r almadia, s.f. Var.: almaadia. 
Embarcação, comprida e estreita, 

usada pelos indígenas. 
[ . .. ] meteose loguo no esquife a somdar 

o porto demtro e tomou em huüa almaadia 
dous daqueles homees da trra [ ... ] 

fl.2.34-36 
[ ... ] e algulis deles se metiam em 

almaadias duas ou tre9 que hy tijnham 
[ ... ] 

fl.5.30-32 
[fl.5v.5; fl.7.21] 

almoxarife, s.m. 

Arrecadador das rendas reais e di
reitos sôbre determinados produtos 
.nas antigas comarcas. 

[ ... ] pasouse emtam aalem do rrio 
diego dijz alx• que foy de sacauem [ .•• ] 

fl. 7v .10-11 

alongar, v.t. V ar.: alomgar. 
Tornar longo ou mais longo. 
E neesta maneira sor dou aquy a vosa 

alteza do que neesta vosa trra vy e se 
aalgufí pouco alomguey. [ ... ] 

fl.13v .31-fl.14.2 

altar, s.m. 
•Mesa onde se celebra a missa. 

[ ... ] e dentro neele aleuantar altar muy 
bem coregido [ ..• ] 

fl.5 .6-7 
[ ... ] chentada a cruz cõ as armas e 

deuisa de vosa alteza que lhe primº pre
garom armarom altar ao pee dela./ 

[fl.12v .6,10,82) 

alto, ad;. 
Elevado; profundo. 

fl .12 .13-16 

[ ... ] ouuemos vjsta de tera . s. pre
meiramente dhuü gramde monte muy alto 
[ ... 1 

fl. lv .2-3 

9 amansar 

[ ... ] ao qual monte alto o capitam pos 
nome o monte pascoãl [ ... ] -

[fl. 2v. 20; fl.Sv .3; fl. 4.27; 
fl.5v.2; fl.7v.4; fl.9.16) 

altura, s.f. 

fl. lv .5-8 
fl.5.14,16; 

Extensão que se mede de baixo 
para cima. 

[ ... ] e cuberta9 de palha de rrazoada 
altura e todas em huüa soo casa [ ... ] 

. fl. 9 .12-13 

alva, s.f. 
Veste comprida de pano branco, 

bordada, usada pelos sacerdotes no 
ato da missa. 

[ ... ] acabada a misa tirou o padre a 
vestimtª de cjma e ficou na alua e asy 
se sobio jumto cõ ho altar [ ... ] 

fl.12v .8-10 

aly: V. ali. 
amainar, v.i. Var.: amaynar. 
Colhêr as velas a uma embarcação. 
[ ... ] acharam os ditos nauios peq nos 

hun arrecife com huu porto dentro muito 
boo [ ... ] e meteramse dentro e amayna-
ram. [ ... ] 

fl . .2. 25-.28 
[amaynarom: fl.2.30; amaynasem: fl.2. 
24] 

amanhecer, v.i. 
Raiar a manhã. 
[ ... ] e a noute segujmte aa segdª feira 

lhe amanheceo se perdeo da frota vaasco 
datayde com a sua naao [ ... ] 

fl . 1 . .24-.26 

amansar, v.t. Var.: amãsar. 
Tomar manso, domesticar. 
[ ... ] e que por tamto nom curasem 

aquy de per força tomar njmguem nem 
fazer escandolo pera os de todo mais 
amãsar e apaceficar./ 

fl.6.81-34 
[amamasem: fl. 7v .34; amansar: fl.8.3~ 
llv .80) 
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amarelo, adj. 
Que tem a côr de ouro, da gema 

de ôvo, etc. 
[ ... ] e hu u deles trazia per baixo da 

solapa de fonte ª. fonte pera detras huüa 
maneira de cabeleu a de penas daue ama-
rela [ .. ·] 

fl. 2v. 21-24 
[ . . . ] outros traziã carapuças de penas 

amarelas [ .. ·] fl.
4

v .13_14 
[amarelas: fl .8. 31; amarelos: fl.Bv.15] 

amarrado, adj. Var.: amarado. 
Prêso com amarra. 
[ .. . ] e fomos de lomgo da costa con1 

os batees e esquifes amarados per popa 
comtra o norte [ . .. ] 

amaynar: V. amainar. 
ambos, num. 

fl . 2 .13-15 

Duas pessoas ou coisas considera-
das juntamente. . . 

[ . . . ] traziam ambos os beiços de bacco 
furados e metidos por eles senhos osos 

-Ooso bramcos de compridam dhuúa maão 
travessa [ . . . ] 

fl.2v.10-12 
[ ... ] por que ja emtã teerã mais conhe

cime to de nossa fe pelos dous degradados 
que aquy ãtreles ficam os quaaes ambos 
oje tam bem commungaram./ 

fl .13 .12-15 
[ . . . ] outª trazia anbolos giolhos cõ as 

-curuas asy timtas e tam bem os colos dos 
pees. [ ... ] 

fl .7.9-10 

amcora,-ajem,-ar: V. âncora,-agem,-
-ar. 

amdar: V. andar. 
amêijoa, s.f. Var.: ameijea . . 
Molusco acéfalo, comestível, da fa-

mília dos Lucinídeos ( Luciraa Jamai
censis Lam. ) . 

[ . .. ] tam bem acharam cascas de 
bergoões ·e dameijeas mas nõ toparã cõ 
nhuu.a peça jntra [ .... ] 

fl.6.3-4 

amigo, s.m. 
Homem ligado a outra pessoa por 

laços de amizade. 
[ .. . ] é maneira que sam muito mais 

nosos amjgos que nos seus./ 
fl . llv .16-18 

amostra, s.f. Var.: mostra. 
Pequena porção de qualquer m:r

cadoria para exame de suas propr1e· 
dades. 

[ . .. ] e trouueram dela muitos arcos e 
baretes de penas daues [ . . . ] de que creo 
que o capitam hade mãdar amostra a 
vossa alteza. [ . . . ] 

fl . Bv.13·16 
[ . .. ] e huü dos nosos deulhe pola pedra 

huü sonbreiro uelho nó por ela valer algii·l 
coussa. mas por mostra. [ ... ] 

fl . 7 .33-85 

amte: V. antes. 
amtre: V. enb·e. 
ancho, adj. 
Largo. 
[ . .. ] pasarãse logo todos aalem do rrio 

o qual nõ he mais ancho que huü jogo de 
inanqual [ .. . ] 

fl. 6v. 9-11 
[ . . . ] trazem todos as testas de fonte 

a fomte timtas da timtura preta que pareçe 
hu üa fita preta ancha de dous dedos. [ . . . ] 

fl. 8v. 33-fl. 9 .1 

âncora, s.f. Var.: amcora. 
Peça de ferro que, lançada no fun

do da água, segura as embarcações 
por meio de um cabo ou corrente a 

, '" que esta presa. 
[ .. . ] e ao sol posto obra de bj [se . 6] 

legoas de tera surgimos amcoras em xix 
braças amcorajem limpa. [ ... ] 

fl . lv .8-10 
[ ... ] omde todos lancamos amearas em 

dirtº da boca dhuü rrio [ . .. ] 
fl.1 V .14-15 

[ ... ] mandou o car itam leuamtar amco.;. 
ras e fazer vela [ . . . 

fl.2.12-13 

ancoragem, s.f. Var.: amcorajem. 
Ancoradouro. 
[ ... ] e ao sol posto obra de bj [se. 6] 

legoas de tera surgimo9 amearas em xix 
braças amcorajem limpa. [ ... ] 

fl . lv .8-10 
[ .. . ] e chegaríamos a esta amcorajem 

aas x oras pouco mais ou menos [ . . . ] 
fl. lv .16-17 

[ ... ] a qual an1coraje1n dentro he tam 
grande e tã fremossa e tam segura que 
podem jazer dentro neela mais de ije [se. 
200] navjos e naaos. [ ... ] 

fl. 3v .4-7 

ancorar, v.i. Var.: amcorar. 
Lançar âncora, fundear. 
[ .. . ] e huü pouco amte sol posto amay

narom obra dhuüa legoa do arrecife e 
ancoraramse em xj braças./ 

fl .2 .29-31 
[ . .. ] e entraram todalas naaos demtro 

e amcoraramse em b bj [se. 5, 6] braças / 
[ ... ] 

fl.3v .3-4 
[ameoradas: fl . 3v. 8] 

andar, v.i. Var.: amdar. 
1.1. Dar passos, caminhar, ir ·de um 

lado para outro. . 
[ . .. ] e na praya amdauam mujtos cõ 

seus arcos e seetas [ ... ] 
fl.2v .1 

[fl . lv.18; fl.4.15,17,24; fl.6v .5; fl .7v. 
15; amdauamos: fl.11.6; anidam: fl .2v .6; 
amdar: fl.7v.29; amdando: fl .4v.33; fl. 
1v.17; andaua: fl .5v.24; fl.7 .14; andatt· 
am: fl .1 .4; andamos: fl .7v. 1; amdau.ã: 
fl . 7v . 7; andariam: fl. lOv. 26; andando: 
fl . 12.12; fl.12v.5] 

2. Correr. 
[ ... ] e despois moueo o capitam pera 

cjma ao longo do rrio que anda. senpre a 
caram da praya [ ... ] 

fl. 7 .18-20 

3. Velejar. 
[ ... ] e aly amdamos todo aquele dia 

em cahna a vista delas obra de tres ou 
quatro legoas. [ ... ] 

fl.1.19-21 

11 ante 

4. Ficar, permanecer em compa
nhia de. 

[ . . . ] e mandou cõ eles pera ficar la 
huú mançebo degradado criado de dom 
joham teelo a q chamã aº rribeiro pera 
amdar la com eles e saber de seu vjuer 
[ ... 1 

fl. 3v .16-19 
[fl. 9 . 3; andam: fl. 9v. 21; andou: fl. 8. 26; 
fl . 10.19; andaram: fl.9.6; ande: fl.13.9; 
anidaram: fl .11 v .14] 

5. Ser, estar. 
[ . . . ] eles porem cõ tudo anda1n mujto 

bem curados e mujto limpos [ ... ] 
fl.8.13-14 

[fl . llv .12; andau.ã: fl.11 .1; andauam : fl. 
11.5; amdaua: fl.2v .28, fl.5v.12, fl .7 .6; 
andauamos: fl . 9v . 31] 

II. Auxiliar. 

Funciona como verbo auxiliar, 
substituindo outros verbos como 
achar-se, encontrar-se, estar, etc. 

[ ... ] os quaaes amdauam folgando e 
olhandonos e ·asentaramse. [ .. . ] 

fl.5.26-27 

[ .. . ] e aalem do rrio amdauã mujtos 
deles damçando e folgando huús ante ou
tros [ . . . ] 

fl. 7v . 7-9 

[amdàua: fl.5v.15; amdámos: fl.7v .1; an
dauamos: f1. 9v. 31; "andando: fl .12v . 5] 

ano, s.m. 

Espaço de doze meses. 
[ .. . ] huú deles home de 1 ou lb [se. 

50 ou 55] anos ficou -aly cõ aqueles que 
ficaram./ 

ante, prep. 
Diante de .. . 

fl . 12v .. 1-3 

[ ... ] e folgando huiis ante outros sem 
se ~o~arem 'Pelas maãos [ ... ] 

fl.7v.8-9 
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antes, loc. prep., adv. e loc. conj. 
Var.: amte. 
· Em tempo anterior. 

[ .. . ] e huú pouco 
amaynarom obra dhuna 
[ .. . ] 

- Pelo contrário. 

amte sol posto 
legoa do arrecife 

fl .2.29-30 

[ . .. ] ante quando saya da agoa era 
mais vermelho./ 

fl.5v. 21-22 
[fl. 8.29] 

- antes que, loc. con;., primeiro 
que. 

[ .. . ] eles amdauam aly na praya aa 
boca do rrio omde nos hiamos e ante que 
chegasemos./ 

fl.6v .5-8 

ao, contr. da prep. a com o art. o. 

[ . .. ] e doutras serras mais baixas ao 
sul dele e de trra chaã com grandes aruore
dos. [ .. . ] 

fl . lv .4-5 
[fl . lv .5,8; fl.2v.3,32; fl.3.3,25; fl.3v.1, 
12,34; fl .1 .16 .. . ) 

apacificar, v.t. Var.: apaceficar. 
Restituir a paz a; apaziguar. 
[ ... ] nem fazer escandolo pera os de 

todo mais amãsar e apaceficar./ 

aparado, adj. 
Aguçado. 

fl.6.33-34 

[ ... ] e os feros delas 9e canas aparadas 
seg0 yosa alteza vera [ ... ] 

fl.10 .15-16 

aparecer, v.i. Var.: pareçer. 

Tornar visível; ser visto. 
[ ... ] numca aqui mais pareçeram. [ .· .. ] 

·n .s.11 
[pareçeo: fl.1.28; fl. lOv .26; pareçia: 
fl. 7.16] 

apartar-se, v. p. 
Afastar-se. 
[ ... ] vieram logo todolos capitaães a 

esta naao per mandado do capitã moor 
con1 os quaaes se ele apartou [ ... ] 

apaulado, adj. 
Paludoso, pantanoso. 

fl .6.5-7 

[ ... ] por que toda aquela rribª do mar 
he apaulada per cjma [ ... ] 

fl. 7v. 26-27 

ap6s, prep. 
Depois de; atrás de. 
[ .. . ] e os outros foram logo apos ele 

e lhas tomaram e tornaranlhas a dar e 
emtam mãdarãno vijr ./ 

fl . 8 .32-34 

ap6stolo, s.m. 
Cada um dos doze discípulos de 

Cristo; o que evangeliza. 
[ . .. ] e aly nos preegou do auanjelho e 

dos apostolas cujo dia oje he [ . . . ] 
fl.12v.11-12 

aprender, v.t. Var.: apreder. 

Vir a saber alguma coisa. 

[ ... ] do que eles dariam se os leuasem 
por seer jente que njmguem emtende nem 
eles tam cedo aprederiam a falar pera o 
saberê tam bem dizer [ ... ] 

fl. 6.26-29 

E por tamto se os degradados que aqui 
am de ficar. aprenderem bem a sua fala 
e os emtenderem. 

apresam: V. opressão. 

aproveitar, v.t. 

fl .11. 26-28 

Tirar proveito de, tornar proveitoso. 
[ ... ] e huü deles trazia huü arco e 

bj ou bij seetas e na praya amdauam mujtos 
cõ seus arcos e seetas e nom lhe aprouei
taram./ 

fl.2.37-fl.2v.2 

E em tal maneira he graciosa que 
querendoa aproueitar darsea neela tudo per 
bem das agoas que tem./ 

fl.13v .19-21 

aquêle, pron. 

O que está ali ou além. 

[ ... ] e aly amdamos todo aquele dia 
em cahna [ ... ] 

fl.1.19-20 

[ ... ] mandou o capitã [ ... ] que fosem 
em terra e leuasem aqueles dous homeê.s 
[ ... ] 

fl.3v .9-11 

[fl.3v.22; fl.7.29; fl.8 .24; fl.Bv.27; fl.9. 
l; fl.12v. 2,3,4,31; aquela: fl.lv .10; fl.4. 
10; fl.5 .9; fl .6v .25; fl .7v. 26; fl . lOv. 
5; fl.12v.32; aqle: fl.lv.28; fl . 12v.16] 

àquele, contr. da prep. a com o 

pron. aquêle. Var.: aaquele. 
[ . .. ] e deu aquilo ê vista de nos aaquele 

que o da primª agasalhou [ .. . ] 

aquém de, loc. prep. 
Do lado de cá de. 

fl . 4v.8-9 

[ . . . ] mas por que a jente nossa pasava 
ja pera aquem do rrio./ 

fl . 6v. 28-30 
[ ... ] e entam tornouse o capitam 

aaquem do rrio [ . .. ] 
fl. 6v. 34-35 

[fl .8.9] 

aquentar, v.t. 
Aquecer, tornar quente. 
[ ... ] e debaixo pera se aquentarem 

faziam seus fogos [ . .. ] 

aqui, adv. Var.: aquy. 
Neste lugar. 

fl.9.16-17 

[ ... ] a qual bem çerto crea q por 
afremosentar nem afear aja aquy de poer 
mais ca aquilo que vy e me pareçeo./ 

fl.1.9-11 

13 arco 

[ ... ] da marinhajem e simgraduras do 
caminho nõ darey aquy cõta a vossa alteza 
[ ... ] 

fl.1.11-13 
[fl . 2v. 35; fl. 3. 9; fl. 6 .17,19,26,32,84; 
aqui: fl. 8.11] 

aquilo, pron. 
Aquela coisa ou aquelas coisas. 
[ •.. ] a qual bem çerto crea · q por afre

mosentar nem afear aja aquy de poer mais 
ca aquilo que vy e me pareçeo./ 

fl.1.9-11 
[ ... ] e acenaua pera a trra e entã pera 

asi contas e pera o colar do capitam como 
que dariam ouro por aquilo./ 

fl .3.26-28 
[fl.4v.8'; fl. 1v.20; fl.13 .5] 

ar, s.m. Var.: aar. 
~1istura gasosa que 

atmosfera; clima. 
constitui a 

• 
[ . . . ] e naquilo me pareçe ajmda mais 

que sam coma aves ou alimareas monteses 
que lhes faz ho aar mjlhor pena e mjlhor 
cabelo que aas mansas./ 

fl.8.15-18 
[ . .. ] e jsto me faz presumir que nõ 

teem casas ne moradas em que se colham 
e o aar a que se criam os faz taaes./ 

fl. B.20-22 

[ ... ] pero a trra eip ~ he de mujto 
boas aares asy frios e e Lsic] tenperados 
[ ... ] 

fl.lSv.15-11 

arco, s.m. 
Arma de atirar setas. 
[ ... ] traziam arcos nas maãos e suas 

seetas. [ ... ] 
fl . 1V.29-30 

[ ... ] vijnham todos rrijos pera o batel 
e nicolaao coelho lhes fez sinal que posesem 
09 arcos. [ ... ] 

f}. 1V.30-31 
[fl .2. 37; fl.2v . 1; fl.Sv.12,22,24,25; fl.4. 
11; fl . 5. 25; fl. 5v .11,16; fl. 6v . 8,16,30,33; 
fl.8.28; f1.8v.4,13; fl.9v.4,7; fl.10.18,14; 
fl. lOv .29] 
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areia, s.f. Var.: area. 
Pequenos grãos de minérios, pre

dominantemente de quartzo, que, aos 
milhões, recobrem as praias, dando
-lhes, quando vistos e1n conjunto, um 
aspecto de uma vasta superfície 
branca, em contraste com a côr da 
superfície das águas. 

[ .. . ] acabada a misa desuestiosse o 
padre e posese em hu üa cadeira alta e nos 
todos lan1cados per esa area [ . . . ] 

fl. 5 .15-17 
[fl . 5v .33] 

arma, s.f. 
Insígnias de nobreza. 
[ . . . ] chentada a cruz cõ as armas e 

deuisa de vosa alteza que lhe primº pre
garom armarem altar ao pee dela./ 

armado, adj. 
Provido de arma. 

fl.12 .13-16 

[ ... ] fomos todos nos batees em tera 
armados e a bandeira cõ nosco./ 

armadura, s.f. 
Prêsa (de javali). 

fl. 6v. 3-4 

[ ... ] deu huü gromete a huCi deles huüa 
armadura grande de porco montes bem 
rreuolta [ . . . ] 

am1ar, v.t. 

Construir, erguer. 

fl.IOv.17-19 

[ . . . ] mandou naquele jlheeo armar huü 
esperauel [ . .. ] · 

[arm.armn: fl . 12 .15] 
fl. 5 . 5 

- Pano de armar: tapeçaria. 
. [ . . . ] E aly deles andauam daquelas 

tlmturas quartejados outros de meetades 
outros de tanta feiçam coma e panos 
darmar [ ... ] 

fl . Sv . 20-22 

arrecife, s.m. 
P h ' fl d'' en ascos no mar e a or agua; 

penedia. 
[ ... ] acharan1 os ditos na ui os pe q nos 

huü arrecife com huü porto dentro muito 
boo [ .. . ] 

fl .2 .25-27 
[ . .. ] e huü pouco amte sol posto 

amaynarom obra dhuüa legoa do arrecife 
[ ... ] 

arredor de, loc. prep. 
Em volta de. 

fl. 2 . 29-30 

[ . . . ] aa qual deram hu ü pano cõ que 
se cobrise e poserãlho darredor de sy./ 

fl.13 .17-19 

arribar, v.i. 

Dirigir-se ou chegar (o navio) a 
um pôrto. 

[ . .. ] e as naaos arribara1n sobreles. 
[ .. . ] 

fl.2.29 

arroz, s.m. 
Planta da família das Gramíneas 

largamente cultivada por ser alimen
tar a sua semente. 

[ . .. ] os ospede9 asentarãnos em senhas 
cadeiras e de todo o que lhes deram 
comeram muy bem. especialmente lacam 
cozido frio e arroz. [ . .. ] 

fl. lOv .12-15 

árvore, s. f. 
Grande vegetal lenhoso, de tronco 

e com ramos na parte superior. 
[ ... ] traziã alguús deles huú s ourjços 

verdes daruores que na cor querjam parecer 
de castinheiros [ ... ] 

fl. 8v. 24-26 

[ .. . ] em quanto andauamos neesa mata 
a cortar a lenha atrauesauam algufls papa
gayo9 per esas aruores deles verdes e outros 
pardos grandes e pequenos [ . .. ] 

f1. 9v. 31-34 
[fl . 11.17; fl.llv. 11] 

arvoredo, s.m. 
Grande número de árvores. 
[ ... ] neeste dia a oras de bespera 

ouuemos vjsta de tera .s. premeiramente 
dhuú gramde inonte muy alto. e rredondo 
e doutras serras mais baixas ao sul dele 
e de trra chaã com grandes aruoredos. [ . .. ] 

fl. lv . 2-5 
[ ... ] alguus deziã que virã rrolas mas 

eu nõ as vy mas segº os aruoredos sa1n 
n1uy inujtos e graµdes e djmfimdas ma
neiras [. .. ] 

[fl.11 . 8,12; fl .13v. 8,12] 

asaz: V. assaz. 

aseetado: V. asseteado. 

aseetar: V. assentar. 
asentar: V. assentar. 

asesegado: V. sossegado. 
asijnar: V. assinar. 
asno: V. rabo-de-asno. 

assaz, adv. Var.: asaz. 
Bastante. 

fl.10.6-8 

[ ... ] o capitã lhes mandou poer aas 
cabeças senhos coxijs e o da cabeleira 
procuraua assaz polla nõ quebrar [ . .. ] 

fl.3.36-38 
[ . .. ] rresgataran1 la por cascauees e 

por outas cousinhas de pouco ualor c'.i leuauã 
papagayos vermelhos mujto grandes e fre
mosos. e dou9 verdes pequenjnos e cara
puças de penas verdes e huü pano de penas 
de mujtas cores maneira de teçido asaz 
fremoso [ . . . ] 

fl. 9.27-32 

assentar, v.i. Var.: asentar, aseetar. 
Pôr-se no chão sôbre as nádegas, 

ou sôbre algum assento (banco, ca
deira, etc. ) . 

[ ... ] e quamdo fezemos vela seriam ja 
na praya asentados jumto cõ o rrio, obrra 
de lx ou lxx homee:s [ . . . ] 

fl.2 .18-20 

15 assim 

[ .. . ] o capitam quando eles vieram 
estaua asentado em hui:a cadeira e huúa 
alcatifa aos pees por estrado [ . .. ] 

[fl.2v .36; fl.12 .19; 
fl.12.28; fl.13.19; 
aseetado: fl. 5. 27; 
asentarã: fl. lOv .12] 

fl. 2v. 80-32 

asentar: fl . 5v . 81; 
asentoo: fl .12v. 23; 
asentaram : fl. 5 . 27; 

asseteado, adi. Var. : aseetado. 
Ferido ou morto com seta. 
[ . . . ] este que o agasalhou [ .. . ] e 

a1ndaua todo por louçaynha cheo de penas 
pegadas pelo corpo que pareçia aseetado 
coma sam sabastiam. [ . .. ] 

fl. 4v .10-13 

assim, adv., Zoe. adv. e loc. conf. 
Var.: asy. 

1. Advérbio: 

1. Juntamente. 

Sfior posto que o capitam moor desta 
vossa frota e asy os outros capitaães scre
puam a vossa alteza a noua do achamento 
desta vossa terra noua [ . . . ] 

fl.1.1-4 

2. Dêste modo. 

[ . . . ] E asy segujmos nosso caminho per 
este mar de lomgo ataa terça feira doitauas 
de pascoa [ . . . ] 

fl.1 .29-30 
[fl.3 .28; fl.3v.20,31 . . . ] 

3. Do mesmo modo. 

[ .. . ] os quaaes herã mujta camtidade 
deruas compridas a que os mareantes chamã 
botelho e asy outras a que tam bem chamã 
rrabo dasno./ 

[fl.3 .19 . .. ] 

4. Tão. 

fl.1.33-36 

[ ... ] e a timtura era asy vermelha que 
a agoa lha nã comya [ .. . ] 

fl . 5v . 20-21 
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II. Partícula expletiva. 

[ ... ] e entã estiraranse asy de costas 
na alcatifa a dormjr [ ... ] 

fl.3.32-33 

m. Locuções: 

a. Assim niesmo, loc. adv. = do 
mesmo modo. 

[ ... ] e tam bem vio hu u castical de 
prata e asy meesmo acenaua pera a tera 
e entã pera o castical como que avia tam 
bem prata./ 

fl. 3. 6-8 

b. Assim como, loc. coni. == logo 
que. 

[ .. ] os quaaes a9}' como sairã nom 
pararam mais nem esperaua hw::í por outro 
[ ... ] 

fl. Sv. 27-28 

e. Assim como, loc. conj. = da ma
neira como. 

[ ... ] nom leixarey tam bem de dar 
disso minha comta a vossa alteza asy como 
eu milhor poder [ ... ] 

assinar, v.t. Var.: asijnar. 
Mostrar, indicar. 

fl.1.5-7 

[ ... ] e aly asijnou o capitã onde fe. 
zesem a coua pera a chantar. [ ... ] 

asy: V. assim. 

atado, adj. 
Ligado, prêso. 

fl.12.2-3 

[ ... ] tam bem andaua hy outª molher 
moça com huü menjno ou menjna no colo 
atado com huü pano nõ sey de que aos 
peitos. 

fl. 7 .13-15 

[. .. ] soom ia sam tres traues atadas jum
ta9 e aly se metiam iiij ou b ou eses que 
queriam [ ... ] 

fl. 5.33-84 
[atada: fl.9.15; fl.9v . .21; fl.12v . .25] 

até, prep., Zoe. aàv. e loc. conj. ' 
Var.: ataa. 

Indica limite no tempo ou no es
paço. 

[ ... ] E asy segujmos nosso caminho per 
este mar de lomgo ataa terça feira doitauas 
de pascoa [ . . . ] 

fl.1.29-30 
[fl. 2v .21; fl. Sv. 35; fl. 4. l; fl. 5v. 9,18; 
fl.1v.33; fl.8.23; fl.8v.32; fl.10.2; fl.12. 
22,29] 

atrás, prep. Var.: tras. 
Na parte posterior de. 
[ ... ] hjndo bertolameu dijz em seu 

esquife per mãdado do capitam diamte cõ 
huü paao dhuúa almaadia que lhes o mar 
leuara pera lho dar e nos todos obra de 
tiro de pedra tras ele. [ ... ] 

fl.5v.3-7 

atravessar, v.i. Var.: atravesar. 
Passar através de. 
[ ... ] em quanto andauamos neesa mata 

a cortar a lenha atrauesauam alguus pa
pagayo9 per esas amores [ ... ] 

fl. 9v .3i-ss 

ãtre: V. entre. 

auamjelho, auanjelho, avanjelho: 
V. evangelho. 

ave, s.f. 
Vertebrado com corpo coberto de 

penas e bico córneo. 
E aa quarta feira segujmte pola manhaã 

topamos aves a que chamã fura buchos 
[ ... ] 

fl.1.36-fl. lv .1 

[ ... ] e naquilo me pareçe ajmda mais 
que sam coma aves ou alimareas monteses 
[. .. ] 

fl. 8.15-16 
[fl.10.3; atul: fl.2.1; fl.2v.23; fl.8v.14; 
fl.10.10,28] 

aver: V. haver. 

avermelhado, adj. Var.: auerme
lhado. 

Tirante a vermelho. 
[ ... ] a feiçam deles he seerem pardo9 

maneira dauennelhados de boõs rrostros e 
boos narizes bem feito9./ 

fl. 2v. 5-6 

avezar, v.t. 
Habituar, acostumar. 
[ ... ] comiam cõ nosco do q lhes 

dauamos e bebiam alguus deles vº [se. 
vinho] e outros o nõ podiam beber mas 
pareceme que se lho avezarem que o be
beram de boa vontade./ 

fl. lOv .31-fl. ll .1 

bacia, s.f. 
Vaso redondo e largo, de louça ou 

de metal, próprio para lavagem. 
[ ... ] o qual leuaua huüa bacia pe

quena e duas ou tres carapuças vermelhas 
pera dar la ao s0

r se o hy ouuese./ 
fl. 4v .3-5 

baía, s.f. Var.: baya. 
Pequeno gôlfo, de bôca estreita. 
[ ... ] aa tarde sayo o capitã moor é 

seu batel cõ todos nos outros e com os 
outros capitaães das naaos em seus batees 
a folgar pela baya acaram da praya [ ... ] 

fl. 4v. 23-25 
. [ ... ] soomente sayo ele com todos em 

huü jlheo grande que na baya esta que 
de baixamar fica muy vazio [ ... ] 

bailar, v.t. Var.: bailhar. 
Dançar, saltar. 

fl. 4v. 28-80 

[ ... ] em quanto aly este dia amdaram 
senpre ao soõ dhu u tanbory nosso dançará 
e bailharã cõ os nosos./ 

fl. llv .14-16 

17 

B 

azo, s.m. Var.: aazo. 

Causa, motivo. 

baixo 

[ ... ] e com jsto se volueo aas naaos por 
seer tarde e nom poder deles auer n1ai5 
fala por aazo do mar./ 

azulado, adj. 

Tirante a azul. 

fl.2 .6-8 

[ ... ] e amdauam hy outrros quartejados 
de cores .s. deles ameetade da sua propia 
cor e ameetade de timtura negra maneira 
dazulada e outros quartejados descaques./ 

fl. 4. 21-24 

baixa-mar, s.f. 
Maré baixa; vazante das águas do 

mar. 
[ ... ] soomente sayo ele con1 todos em 

hu\ü jlheeo grande que na baya esta que 
de baixamar fica muy vazio [ ... ] 

baixo, s.m. e adj. 
A parte inferior. 

fl. 4v. 28-30 

[ ... ] e amdaua tjmto de timtura ver
melha pelos peitos e espadoas e pelos 
quadrijs coxas e pernas ataa baixo./ 

fl.5v .16-18 

[ ... ] entã tornouse o 'capitã pera baixo 
pera a boca do rrio onde desenbarcamos 
[ ... ] 

fl. 7v .5-7 

- adj. 
De pouca altura. 
[ ... ] e neeste dia a oras de be9J)era 

ouuemo9 vjsta de tera .s. premeiramente 
dhuií gramde monte muy alto. e rredomdo 
e doutras serras mais baixas ao sul dele 
[ ... ] 

fl.lv.1-4 
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- Por baixo de, loc. prep. 

Em posição inferior. 

[ .. . ] e hu ií deles trazia per baixo da 
solapa de fonte a fonte pera detras huila 
maneira de cabeleira de penas daue ama
rela que seria de compridam dhuü couto. 
[ ... ] 

fl.2v.21-24 

bandeira, s.f. 
Pedaço de pano, bordado ou pin

tado com insígnias próprias, que 
serve de distintivo a uma nação, a 
uma corporação ou a qualquer socie
dade, e que habitualmente está prêso 
e suspenso a uma haste. 

[ .. . ] aly era con1 o capitam a bandeira 
de xpos com que sayo de belem [ ... ] 

fl.5.12-13 
[ ... ] fomos todos nos batees em tera 

armados e a bandeira cõ nosco./ 
fl.6v.3-4 

E oje que he sesta feira primeiro dia 
de mayo pola manhaã saymos em trra cõ 
nossa bandeira [ .. . ] 

fl.llv.31-32 
[ bandra.: fl. 5v . 1 ] 

barbárie, s.f. Var.: berber;a. 

Estado de bárbaros; ignorância 
crassa. 

[ . .. ] aly por emtam nom ouue mais 
fala né emtendimento cõ eles por a ber
berja deles seer tamanha que se nom em
tendia nem ouuja njngê./ 

fl.4.30-32 

barco, s. ni. 

Embarcação pequena sem coberta. 

[ ... ] soomente sayo ele com todos em 
huü jlheeo grande que na baya esta que 
de baixamar fica muy vazio pero he de 
t~das partes cercado dagoa que nõ pode 
n1mguem hir a ele sem barco ou a nado./ 

fl. 4v. 28-32 

barreira, s. f. 
Terreno de 

branca. 

Var. : bareira. 

argila vermelha ou 

[ .•. ] traz ao lomgo do mar em alguas 
partes grandes bareiras delas vermelhas e 
delas bramcas [ ... ] 

fl.13v .5-7 

barrete, s.m. Var.: barete. 
Carapuça. 
[ . .. ] soomente deulhes huu barete ver

melho e huüa carapuça de linho que leuaua 
na cabeça e hua. sombreiro preto. [ ... ] 

[fl.8v.14] 

barriga, s.f. 
Cavidade abdominal. 

fl. 1V.34-36 

[ ... ] e os vazios com a barriga e esta
mego era da sua propia cor e a timtura 
era asy vermelha que a agoa lha nã comya 
nem desfazia/ [ ... ] 

fl. 5v .19-21 

barril, s.m. Var.: barijs (pi.), 
barrijs ( pl.). 

Vaso de madeira, de forma bojuda, 
feito de aduelas, geralmente para lí
quidos. 

[ ... ] e tomauã alguü9 barijs que nos 
leuauamos e emchianos dagoa e trazianos 
aos batees. [ ... ] 

fl.4.3-4 

[ ... ] e sairã tres ou quatro homee.s 
nosos dos batees e emcherã nõ sey quantos 
barrijs dagoa [ . .. ] 

basto, ad;. 
Espêsso, denso. 

fl .4.34-36 

[ ... ] e hun deles trazia [ ... ] huüai 
maneira de cabeleira de penas daue ama
rela que seria de compridam dhu ü couto. 
muy basta e muy çarada que lhe cobria o 
toutuço e as orelhas. [ ... ] 

fl.2v .21-26 

[ . . . ] de maneira que amdaua a ca
beleira muy rredomda e muy basta e muy 
jgual que nó fazia mjngoa mais lauajem 
pera a leuantar./ 

f1 . 2v. 28-30 
[fl . 11.12] 

batel, s.m. 
Pequeno barco; canoa. 
[ ... ] aly lancamos os batees e esquife~ 

fora e viera1n logo todolos capitaães das 
naaos a esta naao do capitam moor [ : . . ) 

fl. lv. 20-22 
[ . . . ] e fomos de lomgo da costa com 

os batees e esquifes amarados per popa 
comtra o norte [ ... ] 

fl. 2 .13-15 
[fl .4 .4,35; f1.4v.25; fl.5.4; fl.5v .1; fl .6v. 
1,4,9; fl .7v.24,30; f1.9v.10; fl .11.5; batel: 
fl . lv.23,26,30; fl.3v.35; fl .4 .5; fl .4v.23; 
fl . lOv.17; fl.11.15] 

batizar,- v.t. ba~tizar. 

Administrar o batismo a. 
[ . .. ] e pera jsso se alguem vjer nõ leixe 

logo de vijr clerjgo pera os bautizar [ ... ) 

baya: V. baía. 

beber, v.t. e i. 

fl.13 .10-11 

Engolir líquidos, especialmente 
vinho. 

[ ... J comiam cõ nosco do q lhes 
dauamos e bebiam alguü.s deles vº e outros 
o nõ podiam beber [ ... ] 

fl . lOv .31-33 
[beberam: fl.11.1] 

- v.i. 
[ ... ] e em tal maneira o trazem aly 

emcaxado que lhes nom da paixa nem 
lhes torua a fala nem comer nem beber./ 

fl.2v .16-18 
[beberam: fl.3.22; bebendo: fl.11.11] 

beesta: V. besta. 

19 bem 

beiço, s.m. 

Cada uma das partes exterior e 
carnuda que formam o contôrno da 
bôca. 

[ . .. ] traziam ambos os beiços de baixo 
furados [ ... ] 

fl.2v.10-ll 
[ ... ] mete nos pela parte de dentro do 

beiço e o que lhe fica antre o beiço e os 
derntes he feito c01ua rroque denxadrez. 
[ ... ] 

fl.2v.14-16 
[fl.4.16,17; fl.7.26; fl.Bv.23; f1.10v .20J. 

beijar, v.t. 

Dar beijo em; oscular. 

[ ... ] e aly a huü e huü lançaua sua 
atada em hu ü fio ao pescoço fazendo lha 
primeiro beijar e aleuantar as maãos./ 

fl . 12v. 24-27 

[ . . . ] fomos asy perante eles beijar a 
cruz e espedimonos e vjemos comer./ 

fl .13 . 25-27 

[bei;asemos: fl.11.19; beijala: fl.11.22; 
beifo: fl.14 .11 J 

beira, s.f. 
Borda, proximidade. 

[ ... ] e emtrauam pela beira do mar 

fera os batees ataa que mais nom podiam 
.. . 1 

fl. 4 .1-.2 

[ ... ] e entan1 tomouse o capitam 
aaquem do rrio e logo acodirã mujtos aa 
beira dele [ . . . ] 

fl. 6v. 34-35 

bem, adv. e loc. adj. 
Convenientemente, muito, pauco 

mais ou menos. 
[ ... ] nom leixarey tam bem de dar 

disso niinha comta a vossa alteza asy como 
eu milhor poder ajmda que pera o bem 
contar e falar o saiba pior que todos fazer./ 

fl.1.5-8 
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[ ... ] a feiçam deles he seeren1 pardos 
maneira dauermelhados de boõs rrostros e 
boos narizes bem feitos./ 

fl.2v .5-6 

[fl .2v .33; fl.3.35; fl .4. 25,26,29; fl .4v. 
17; fl.5.6; fl.6 .8,15,29; fl.6v.2; fl.7 .3; 
bê: fl.4v .35 ... ] 

- de bem, loc. adj. bom. 
( ... 1 con1a que lhes dizia alguüa cousa 

de bem e nos asy o tomamos./ 
fl .12v. 7-8 

berberja: V. barbárie. 

berbigão, s.m. Var.: bergoões 
( pl.). 

N orne de um molusco acéfalo. 
[ . .. ] tam bem acharom cascas de ber

goões e dameijeas mas nó toparã cõ nhuüa 
peça jneª [ ... ] 

bespera: V. véspera. 

besta, s.f. Var.: beesta. 

fl.6.3-4 

Arma antiga com que se dispara
vam pelouros ou setas. 

[ ... ] e f01nola poer onde avia de seer 
qye sera do rrio obra de dous tiros de 
beesta./ 

fl.12 .11-12 

bestial, adj. 
Próprio de bêsta; estúpido, gros

seiro. 
[ .. . ] de que tiro seer jente bestial e de 

pouco saber e por ysso sam asy esqujvos./ 
fl.8.11-13 

bico, s.m. 
1. Extremidade córnea da bôca das 

aves e de outros animais. 
[ ... ] e trouuerã papagayos verdes e 

oue• aues pretas casy como pegas se nó 
quãto tijnham o bico bramco e os rrabos 
curtos. 

fl.10.27-29 
2. ext. Objeto de osso, de ponta 

aguçada, que os indígenas usavam 
nos beiços como ornamento. 

[ . .. ] que todos traziam aqueles bicos 
doso nos beiços [ ... ] 

boa-vontade: V. vontade. 
bôca, s.f. 

fl.4.16 

1. Cavidade ou abertura pela qual 
os homens e os outros animais inge
rem os alin1entos. 

[ ... ] trouueranlhes vinho perhüa taça. 
poseranlhe asy a boca tã malaues e nõ 
gos-tarã dele nada nem o quiseram mais/ 
[ ... ] 

fl.3.18-20 
[ ... ] trouueramlhes agoa perhuüa alba

rada tomaram dela senhos bocados e nõ 
beberam. soom te lauarã as bocas e lamça
ram fora. [ . . . ] 

fl .3.20-23 
[fl.7.31] 

2. Barra (de rio ou baía). 
[ . .. ] omde todos lancamos amcoras em 

dirtº da boca dhuú rrio [ ... ] 

( fl . 1 V • 26; fl . 6v . 5] 

bocado, s. m. 

fl.lv.14-15 

Porção de alimento que se leva de 
uma vez à bôca. 

[ ... ] trouueramlhes agoa perhuüia alba
rada tomaram dela senhos bocados e nõ 
beberam. [ ... ] 

fl.3.20-22 

boi, s.m. Var.: boy. 
Quadrúpede ruminante usado nos 

trabalhos de carga e cuja carne serve 
para alimentação. 

[ .. . ] eles nõ lauram nem criam nem 
ha aquy boy nem vaca nem cabra nem 
ovelha [ . .. ] 

fl.llv.7-8 

bom, ad;. 
De qualidade adequada, satisfató~ 

ria; perfeito, conveniente. 
[ ... ] e tomou em huüa almaadia dous 

daqueles homee·s da trra mançebos e de 
boos corpos. [ ... ] 

fl.2.35-37 

[ ... ] a f e içam deles he seerem pardos 
maneira dauermelhados de boõs rrostros e 
boos narizes bem feitos./ 

fl.2v .5-6 
[fl.6.17; fl.7v.4; fl.8.26; fl.11.15,16; 
fl.llv.23

; boa: fl.7v.3; fl.10.5; fl . 11.1, 
4,31' ] 

bordo, s.m. 

O costado ou a murada do navio 
ou de qualquer embarcação; o seu 
interior. 

[ . .. ] nõ que eles de todo chegasem a 
bordo do batel. [ ... ] 

fl .4.4-5 

borracha, s.f. Var.: boracha. 

, Vaso de couro para transportar 
agua. 

[ . .. ] e alguus [ ... ] traziam os beiços 
furados e nos buracos traziam huOs espelhos 
de paao que pareçiam espelho9 de boracha 
[ ... ] 

fl .4.16-19 

botelho, s. m. 

Planta aquática, espécie de alga 
( Fucus vesiculosus Lin.). 

[ ... ] os quaaes herã mujta camtidade 
deruas compridas a que os mareantes cha
n1ã botelho [ . . . ] 

boy: V. boi. 

braça, s.f. 

fl.1.33-35 

• 

Medida antiga de extensão de 7 pés 
geométricos, ou 10 palmos de cra
veira, ou 2,2 m. 

[ ... ] mandou lamçar o prumo acharam 
xxb braças [ ... ] . 

fl.lv.7-8 
[ ... ] e ao sol posto obra de bj legoas 

de tera surgimos amcoras em xix braças 
amcorajem limpa. [ ..• ] 

fl.lv.8-10 
[fl.lv.14; fl.2.31; fl.3v.3,4.] 

21 brando 

braço, s.m. 

Cada um dos membros superiores 
do corpo humano. 

[ ... ] e despois tirouas e enbrulhouas no 
braço [ ... ] 

fl. 3 .25-26 

[ ... ] e dous rrosairos de contas bran
cas doso que eles leuauam nos braços e 
senhos cascauees e senhas canpainhas. 
[ ... 1 

fl. 3v .14-16 

bragas, s.f. pl. 

Calças largas e cu1·tas; fig.: coxa. 

[ ... ] e pasarã huü rrio que per hy cor~ 
<lagoa doce de mujta agoa que lhes daua 
pela braga [ ... ] 

fl.3v .29-31 

branco, ad;. Var.: bramco. 

Da côr do leite, da neve, etc. 

[ . .. ] traziam ambos os beiços de baixo 
furados e metidos por eles senhos osos doso 
bramcos de compridam dhuüa maão tra
vessa e de grossura dhu ü fuso dalgodam e 
agudo na põta coma furador. [ ... ] 

fl. 2v .10-14 

[ ... ] e trouuerã papagayos verdes e 
outº aues pretas ca9y como pegas se nõ 
quãto tijnham o bico bramco e os rrabos 
curtos. [ ... ] 

fl.10 .27-29 

[branca' : fl .2 .4; fl.3.24; fl.3v.14; bram
ca': fl .13v. 7] 

brando, adj. 

Mole, tenro, que cede fàcilmente 
ao tato ou à pressão. 

[ ... ] a qual amdaua pegada nos cabelos 
pena e pena com hwúa comfeiçam branda 
coma cera [ . . . ] 

fl. 2v. 26-21 
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buraco, s.1n. 

Furo, abertura, orifício. 

[ . .. ] que todos traziam aqueles bicos 
doso nos beiços e alguu.s que amdauam sem 
eles trazian1 os beiços furados e no9 buracos 
traziam hu ús espelhos de paao [ ... ] 

fl.4.16-19 

[ . .. ] e trazia metido no furado huu·a 
pedra verde rroiln que çarava per fora 
aquele buraco [ ... ] 

fl. 7. 27-29 

ca, con;. 

1. e oord. adversativa. 

[ ... J esta jemte nõ lhes faleçe outª cousa 
pera seer toda xpaã ca entenderõnos./ 

fl.13. 8-5 

2. Subord. comparativa == que2, d. 

[ ... ] a qual ben1 çerto crea 4. por afre
mosentar ne1n afear aja aquy de poer mai& 
ca aquilo que vy e me pareçeo./ 

fl.1. 9-11 
[fl.6v.25; fl . 10.5] 

b. Subord. causal == pois. 

[ ... ] vieram alguü'5 deles a ele nõ polo 
conhecePê por Sº' ca me pareçe que nõ 
entendem oo tomauã djsso c. t o [ ••• ] 

fl . 6v . 26-28 
[fl.14.2] 

cá, adv. 

Aqui, neste lugar. 

~ ... ] !?era o saberõ tam bem dizer que 
n1u1to m1lhor ho estoutros nom digam 
quando ca vosa alteza mandar. [ ... ] 

fl. 6. 29-31 

e 

buscar, v.t. 
Tratar de descobrir ou encontrar. 
[ ... ] forã alguüs em nos hy estãdo 

buscar inarisco e nõ no acharam. [ ... ] 

fl . 5v . 34-35 

buzina, s.f. Var.: vozina. 
Búzio grande, furado no vértice, 

usado a modo de corneta. 
. [ ... ] aleuantaranse mujtos deles e tan-
1eram corno ou vozina e comecaram a saltar 
e dançar huu pedaço. [ ... ) 

fl. 5. 28-30 

cabaço, s.m. Var.: cabaaco. 
Vaso feito do fruto maduro do 

cabaceiro, despojado do miolo. 
[ ... ] e emtrauam pela beira do mar pera 

os batees ataa que mais nom podiam e 
traziam cabaacos dagoa [ . . . ] 

fl.4.1-2 
[ ... ] e andaua antreles sem eles emten

derem nada neele quanta pera lhe fazerem 
mal. se nó quãto lhe dauam cabaaços <lagoa 
[ • ' . J 

fl. 5v. 23-26 

cabeça, s.f. 
A parte superior do corpo humano. 
[. .. ] soomente deulhes huií barete ver-

melho e huüa carapuça de linho que leuaua 
na cabeça e huü sombreiro preto. [ ... ] 

fl. lv .34-36 
{fl. 3. 36] 

cabeleira, s.f. 
1. Cabelos compridos que nascem 

na cabeça. 
[ ... ] e huii deles trazia per baixo da 

solapa de fonte a fonte pera detras hu .- a 
maneira de cabeleira de penas daue ama
rela [ ... ] 

fl. 2v. 21-24 

[ . . . ] de maneira 
leira muy rredomda 
jgual [ ... ] 

[fl. 3. 35,37] 

que amdaua a cabe
e inuy basta e muy 

fl. 2v. 28-29 

2. Pêlos que recobrem as partes 

pudendas. 
[ ... ] e suas vergonhas tam altas e tã 

çaradinhas e tam limpas das cabeleiras que 
de as nos mujto bem olharmos nõ tijnha
mos nhuüa vergonha./ 

f). 4. 27-30 

cabelo, s.m. 

Pêlos que crescem na cabeça hu-. 
mana. 

[ . . . ] o& cabelos seus san1 coredios e 
andauã trosqujados de trosquya alta [ .. . ] 

fl. 2v .18-20 

[ . .. ] a qual a1ndaua pegada nos cabelos 
pena e pena com huúa comfeiçam branda 
coma cera e nõ no era. [ ... ) 

fl . 2v. 26-28 
[fl.4.26; fl.8.17] 

caber, v.i. 
Poder estar dentro. 
[ ... ] trazia este velho o beiço tam fu

rado que lhe caberja pelo furado huü gram. 
dedo polegar [ ... ] 

fl. 7. 25-27 

cabo, s.ni. 
Extremidade; fim. 
[ ... ] e nos buracos traziam huús es

pelhos de paao que pareçiam espelhos de 
boracha e alguús deles traziam tres daque
les bicos .s. huü na n1etade e 09 dous nos 
cabos. [ ... ] 

[fl.9.15,19] 

cabra, s.f. 

fl.4.18-21 

Mamífero ruminante, fêmea do 
bode. 

[ ... ] nem ha aquy boy nem vaca nem 
cabra nem ovelha [ ... ] 

fl. llv. 7-8 

23 cama 

caçar, v.t. 
Sair a nau de seu rumo por fôrça 

do vento, maré ou algum acidente. 
[ ... ] a noute seguj1nte ventou tamto 

sueste cõ chuuaçeiros que fez caçar as 
naaos e especialmente a capitana. [. .. ] 

cada, pron. e loc. p1'on.. 
1. Pron. 

fl. 2 .9-11 

[ ... ] e de steo a esteo huna rrede atada 
pelos cabos e cada esteo altas em que 
donnjam [ ... ] 

fl. 9.14-16 
[ ... ] e tijnha cada casa duas portasi pe

quenas huüea huü cabo e outª no outro. 
[ ... ] 

fl.9.17-19 

2. Loc. pron. 
[ ... ] as quaaes deziã q erã tam conpri

das cada húa comeesta naao capitana. [ ... ] 
fl. 9 .9-11 

[fl .10. 20; fl.12v. 22] 

cadeira, s.f. 
Assento provido de costa para 

uma pessoa. 
[ ... ] o capitam [ ... ] estaua asentado 

em huüa cadeira e huúa alcatifa aos pees por 
e9trado e bem vestido cõ huü colar douro 
inuy grande .ao pescoço. [ ... ] 

fl. 2v. 30-34 
[fl.lOv.13; fl.12v.11] 

calma, s.f. 
Bonança, sossêgo dos elementos. 
[ ... ] e aly amdamos todo aquele dia 

en1 calma a vista delas obra de tres ou 
quatro legoas. [ ... ] 

fI.1.19-21 

cama, s.f. 
Móvel de madeira ou de ferro em • 

que as pessoas se deitam para dormir. 
[ ... ] e mandoulhe9 fazer cama de len

çooes segº ele disse [ . . . ] 
fl. lOv .3-4 
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[ ... ] os quaaes forã esta noute muy 
bem agasalhados asy de vianda como de 
cama de colchoões e lençooes polos mais 
amansar./ 

fl. 11 V. 28-30 

camarão, s.m. Var.: camarã, ca
maroões ( pl. ) . 

Crustáceo decápode semelhante à 
lagosta, mas de porte menor. 

[ . .. ] forã alguüis em nos hy estãdo bus
car marisco e nõ no acharom. e achará 
alguüs camaroões grosos e curtos./ 

fl. 5v . 34-36 
[camarã: fl. 6 .1] 

caminho, s.m. 

Distância percorrida ou que se tem 
de percorrer. 

[ ... ] da marinhajem e simgraduras do 
caminho nõ darey aquy cõta a vossa alteza 
[ ... ] 

fl.1.11-13 

[ ... ] E asy segujmos nosso caminho per 
este mar de lomgo ataa terça feira doitauas 
de pascoa [ . . . ] 

fl.1.29-30 

camisa, s.f. 
Peça de vestuário, de tecido leve, 

que se veste por cima da pele ou de 
camiseta. 

[ ... ] aos quaaes mãdou dar senhas ca
misas nonas e senhas carapuças vermelhas 
[ ... ] 

fl.3v.12-14 

[ ... ] o qual veo oje aquy vestido na sua 
camisa e cõ ele huü seu jrmão [ ... ] 

[fl.13.1,2] 

campainha, s.f. 

fl. llv .27-28 

Pequena campa ou sinêta manual. 
[ . .. ] aos quaaes mãdou dar senhas ca-

misa9 nouas [ ... ] e senhos cascauees e 
senhas canpainhas. [ ... ] 

f1. 3v .12-16 

camtidade: V. quantidade. 

cana, s.f. 

Côlmo de planta semelhante ao 
bambu de que se utilizavam os indí
genas para fazer as suas setas. 

[ ... ] os arcos sam pretos e conpridos e 
as seetas cõpridas e os f eros delas de canas 
aparadas [ ... ] 

fl.10.13-16 

cantar, v.t. e i. 

Dizer ou exprimir por meio de 
canto. 

[ ... 1 aly dise misa o padre frey amrique 
a qual foy camtada e ofeçiada per eses ja 
ditos./ 

fl.12 .16-17 

[ ... ] trouuemola daly cõ eses rrelegiosos 
e sacerdotes diante cantãdo maneira de 
preçisam./ 

f1.12.5-7 

capitânia, s.f. Var.: capitana. 

Navio em que vai o comandante 
de uma esquadra. 

[ ... ] a noute segujmte ventou tamto 
sueste cõ chuuaçeiros que fez caçar as naaos 
e e9pecialmente a capitana. [ ... ] 

fl. 2. 9-11 

[ ... ] as quaaes deziã q erã tam conpri
das cada hna comeesta naao capitana. [ ... ] 

fl. 9.9-11 

capitão, s.m. Var.: capitam, capitã; 
capitaães ( pl. ) . 

Comandante de expedição, exér
cito ou armada. 

[ ... ] fez o capitam suas deligençias 
pera o achar a huúas e a outras partes e 
nom pareçeo majs [ ... ] 

fl.1.27-28 

[ ... ] ao qual monte alto o capitam pos 
nome o monte pascoal [ ... ] 

fl. lv .5-6 

[fl.2.5,12,21,33; fl.2v.3)30; fl.3.3,4,9,27; 
f1. 5. 2,21; fl. 5v. 5,28; fl. 6v .1,22,34; fl. 7. 
18,31,36; fl.8.4; fl.8v.15; fl . 10.18; fl. 
lOv .9; fl.llv.24; capitaães: fl.I .3; fl.lv. 
21; fl. 3v.8; fl.4v.24; fl.6.5; capitã: 
fl .3.36; f1.3v.l,10; fl.4v.26; fl.5v.1; 
fl.6v.25; fl.1.22,29,33; fl.7v.6,22; fl. 
8.10,24; fl. 9.1,33; fl. 9v .26; fl.10.17,24; 
fl .11. 7,16; fl.12. 2,31; fl.12v. 30; capitam 
moor; fl .1. 2; fl .1v.22; fl. 3v. 9; capitã 
moor: fl.4v.23; fl.llv.22] 

çarado, - ar: V. cerrado, - ar. 

carapuça, s.f. 

Cobertura mais ou menos pontiagu
da para a cabeça, feita de malha, 
pano, etc. 

[ ... ] soomente deulhe9 huu barete ver
melho e huüa carapuça de linho que leuaua 
na cabeça e huü sombreiro preto. [ ... ) 

fl. lv .34-36 

[ ... ] aos quaaes mãdou dar senhas ca
misas nouas e senhas carapuças vermelhas 
[. .. ] 

fl. 3v .12-14 

[fl.3v.38; fl.4.12; fl.4v.4,13; fl.6v.17; 
fl. 8. 5,6; fl. 9. 30; fl. lOv. 30; carapucinha: 
fl.8v.9] 

• 

cargo, s.m. Var.: careguo. 

Encargo, incumbência. 

[ ... ] he çerto que asy neeste careguo 
que leuo como em outª qualquer coussa que 
de vosso seruiço for uosa alteza ha de seer 
de my mujto bem seruida./ 

. fl.14.4-7 

carneiro, s.m. 

Quadrúpede ruminante, lanígero. 
[ ... ] mo9traranlhes huü carn. ro nõ fe

zeram dele mençam. [ ... ] 
fl.3.11-12 

25 cascavel 

carpinteiro, s.m. Var.: carpenteiro. 
Oficial que trabalha com madeira. 
E em quanto fazíamos a lenha. faziam 

dous carpenteiros hu Qia grande cruz dhu u 
paao que se omtem pera ysso cortou./ 

fl.9v .11-14 
[ ... ] mujtos deles vijnham aly estar cõ 

os carpenteiros [ ... ] 
fl. 9v .14-15 

casa, s.f. 
Edifício destinado à habitação; mo

rada. 
[ ... ] e jsto me faz presumir que nõ 

teem casas ne moradas em que se colham 
e o aar a que se criam os faz taaes./ 

[fl.9.9,18,18,20; fl.9v.23J 
fl. 8.20-22 

casca, s.f. 
Invólucro exterior dos moluscos; 

concha. 
[ ... ] tam bem acharom cascas de ber

goões e dameijea9 mas nõ toparã cõ nhu:ia 
peça jntr• [ ... ] 

fl. 6.3-4 

cascalho, s.m. Var.: cascalhaao. 
Depósito natural de pedra miúda. 
[ ... ] neeste jlheo omde fomos ouujr 

misa e preegaçã espraya muito a agoa e 
descobre mujta area e mujto cascalhaao. 
[ ... ] 

fl. 5v. 32-34 

cascavel, s.m. Var.: cascauees (pl.). 
Guizo, enfeite. 
[ ... ] aos quaaes mãdou dar senhas ca

misas noua9 e senhas carapuças vermelhas 
e dous rrosairos de contas brancas doso que 
eles leuauam nos braços e senhos cascauees 
e senhas canpainhas. [ ... ] 

fl. 3v .12-16 

[ ... ] leuaua njcolaao coelho cascauee9 e 
manjlhas e huflS daua hu1 cascauel e a ou
tros huüa manjlha. [ ... ] 

fl.4. 7-9 
[fl. 9. 27; cascauel: f1. 4. 9] 
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caso, s.m. 
Acontecimento, fato, circunstância, 

ocasião. 
[ .. . ] e preguntou asy a todos se nos 

pareçia seer bem mandar a noua do acha
mento desta trra a vosa alteza pelo naujo 
dos mantijm tos pera a injlhor mãdar des
cobrjr e saber dela m~is do que agor~ !1ºs 
podiamos saber por h1rmos de nosa v1a1em 
e antre n1ujtas falas que no caso se fezeram 
foy per todos ou a inayor parte dito que 
seria mujto bem. [ ... ] 

fl. 6.8-15 

castanheiro, s. m. Var.: castinheiro. 

Árvore da família das Tagáreas ou 
das Castaneáceas. 

[ .. . ] traziã alguus deles huús ourjços 
verdes daruores que na cor querjam parecer 
de castinheiros [ ... ] 

fl. 8v. 24-26 

castiçal, s.m. Var.: castical. 

Objeto provido de um bocal onde 
se colocam velas de iluminação, e 
uma pequena base ou ponto que o 
sustenta. 

[ ... ] pêro hun deles pos olho no colar 
do capitam e começou daçenar cõ a maão 
pera a terra e depois pera o colar co1no que 
nos dezia que avia em tera ouro e tam bem 
vio huü ca&tical de prata e asy meesmo 
acenaua pera a tera e entã pera o castical 
como que avia tam bem prata./ 

casy: V. quase. 

católico, adj. 

fl. 3.3-8 

Que pertence à Igreja que tem por 
chefe o Papa. 

[ ... ] e ele que nos per aquy trouue 
creo que nom . foy sem causa e por tanto 
Vosa alteza pois tamto deseja acreçentaI 
na santa fe catolica. [ ... ] 

fl. llv. 2-5 

causa, s.f. 
Motivo, razão. 
[ ... ] e ele que nos per aquy trouue 

creo que nom foy sem causa [ ... ] 
fl. llv .2-3 

causar, v.t. 
Ser causa de; dar motivo a. 
[ ... ] e aly nos preegou do auanjelho e 

dos apostolos cujo dia oje he trautando efim 
da preegaçom deste voso prosegujmeto tã 
santo e vertuoso que nos causou majs 
deuaçam./ 

fl.12v.11-15 

cedo, adv. 
Antes da ocasião própria; prematu

ramente. 
[ ... ] e que mjlhor e mujto mjlhor en

fonnaçom da trra dariam dous homeês 
destes degradados que aquy leixassem. do 
que eles dariam se os leuasem por seer 
jente que njmguem emtende nem eles tam 
cedo aprederiam a falar [ ... ] 

fl .6.24-29 

ceeo: V. céu. 

cêra, s.f. 
Substância produzida pelas abelhas 

e com que estas fazem os seus favos. 
[ ... ] a qual amdaua pegada nos cabelos 

pena e pena com hu üa comfeiçam branda 
coma cera e nõ no era. [ ... ] 

fl. 2v. 26-28 

- cera vermelha ( ? ) . 
[ . . . ] e tamto que a tomou nleteoa 

logo no beiço e por que se lho nõ queria 
teer derãlhe huüa pequena de cera ver
melha [ ... ] 

cercado, adj. 
Circundado. 

fl. lOv .19-21 

[ ... ] soomente sayo ele com todos em 
huí1 jlheeo grande que na baya esta que 
de baixamar fica muy vazio pero he de 
todas partes cercado dagoa que nõ pode 
njmguem hir a ele sem barco ou a nado./ 

fl. 4v. 28-32 

cerrado, adj. Var.: çarado. 
Apertado, fechado. 
[ ... ] aly amdauam antreles tres ou 

quatro moças bem moças e bem jentijs 
com cabelos mujto pretos conprjdos pelas 
espadoas e 9uas vergonhas tam altas e tã 
çaradinhas e tam limpas das cabeleiras_ que 
de as nos mujto bem olhannos nõ tijnhamos 
nhuü.a vergonha./ 

[çarada: fl. 2v. 25] 

cerrar, v.t. Var.: çarar. 
Fechar, tapar. 

fl. 4.24-30 

[ ... ] e trazia metido no furado huüa 
pedra verde rroim que çarava per fora 
aquele buraco [ ... ] 

fl. 7 .27-29 

certificar, v.t. V ar.: certef'icar. 
Afirmar, dar certeza de alguma 

coisa, atestar. 
[ ... ] e em tal maneira asesegados que. 

certefic-0 a vosa alteza que nos fez mujta 
<leuaçom [ ... ] 

fl.12. 27-28 

certo, adj. e adv. Var.: çerto. 
Verdadeiro, que não dá margem a 

dúvida. 
E pois que Sfi.or he çerto que [ ... ] uosa 

alteza ha de seer de my mujto bem seruida. 
[ ... ] 

fl .14 .4-7 

- adv. 
Certamente, com certeza. 
[ ... ] a qual bem çerto crea 4 por afre

mosentar nem afear aja aquy de poer mais 
.ca aquilo que vy e me pareçeo./ 

fl.1.9-11 

[ ... ] a qual çerto era tã bem feita e 
tam rredomda e sua vergonha que ela nõ 
tijnha tam graçiossa que a mujtas molheres 
de nossa trra vendo lhe taaes feições . f ezera 
vergonha por nom teerem a sua comeela./ 

fl. 4v .16-20 
{fl.7.3; fl.11.31] 

27 chantar 

céu, s.m. Var.: ceeo. 
Lugar onde, segundo a crença re

ligiosa, é a morada de Deus e para 
onde vão as almas dos justos. 

[ ... ] e depois mostrou o dedo pera o 
ceeo coma que lhes <lizia alguúa cousa 
de bem e nos asy o tomamos./ 

fl.12v. 6-8 
[ ... ] onde o capitã trouue cõsigo aquele 

n1eesmo que fez aos out08 aquela mostram
ça pera o altar e pera o ceeo [ ... ] 

fl. 12v. 30-32 

cevadouro, s. m. Var.: ceuadoiro. 
Lugar onde se cevam animais; sí

tio onde se põe isca para atrair e 
caçar aves. 

[ ... ] abasta que ata aquy como quer 
que se eles em alguúa parte amansasem 
logo dhü a maão pera a out• se esqujuauam 
coma pardaaes de ceuadoiro [ ... ] 

fl. 7v. 33-fl. 8 .1 

chamar, v.t. 
1. Dar nome a. 
[ ... ] os quaaes herã mujta camtidade 

deruas · compridas a que os mareantes 
chamã botelho e asy outras a que tam bem 
chamã rrabo dasno./ 

fl. l. 33-36 
[fl.lv.l; fl.3v.18] 

2. Acenar para que alguém se apro
xime; fazer sinais com o mesmo fim. 

[ ... ] aquele em nos asy estamdo ajum
taua aqueles que aly ficaram e ajnda 
chamaua outros./ 

fl.12v. 3-5 
[ ... ] eses q aa preegaçã senpre es· 

teueram estauã asy coma nos olhando pera 
ele./ e aqle que digo chamaua algu\19 que 
viesem pera aly ./ 

fl.12v.15-18 

chantar, v.t. Var.: chentar. 
Fincar no chão; plantar. 
[ .. . ] onde nos pareçeo que serja mjlhor 

chantar a cruz pera seer milhor vista. [ . · · 1 
fl .12 .1-.2 

[chentada: fl.12.13) 



chão1 

chão1, adj. Var. : chaã. 

Plano, liso. 

28 

[ ... ] e neeste dia a oras de bespera 
ouuemos vjsta de tera .s. premeiramente 
dhufí gramde monte muy alto. e rredondo 
e doutras serras mais baixas ao sul dele 
e de trra chaã com grandes aruoredos. 
[ ... ] 

fl. lv .1-5 

[ ... ] e a terra per cima toda chaã e 
mujto chea de grande9 aruoredos./ 

fl.13v. 7-8 
[fl.13v. 9] 

h- 2 V ha e ao, s.m. ar.: e ão. 

Solo; parte exterior plana e sólida 
da terra. 

[ . . . ] e nos outros que aquy na naao cõ 
ele hitnos asentados no chaão per esa alca
tifa./ 

fl. 2v. 35-fl. 3 . 1 

[ .. . ] despois de dançarem fezlhe aly 
amdando no chaão mujtas voltas ligeiras 
e salto rreal de que se eles espantauam e 
rriam e folgauã mujto. [ ... ] 

fl. 7v .16-19 

chegado, adf. 
Próximo, contíguo, perto. 
[ ... ] fomos de lomgo e mandou o ca

pitam aos nauios pequenos que f osem mai9 
chegados aa trra e que se achasem pouso 
seguro pera as naaos que amaynassem. 

fl.2.21-24 

chegar,v.i. 

Alcançar um determinado ponto; 
aproximar-se. 

E entam se começaram de chegar mujtos 
e emtrauam pela beira do mar pera os 
batees ataa que mais nom podiam [ ... ] 

fl. 3v .38-fl. 4. 2 

[chegaríamos: fl.lv.16; chegarem: fl.lv. 
19; chegou: fl.lv.26; fl.lOv.10; chega.sem: 
f1 . 4. 5; chegará: fl. 5v. 8; chega.semos: fl. 
6v.6; chegamos: fl.9v.3,4; fl.llv.26] 

cheio, adj. Var.: cheo. 
Que tem grande porção de qual

quer coisa. 
[ .. . ] este que o agasalhou era ja de dias 

e amdaua todo por louçaynha cheo de 
penas pegadas pelo corpo que pareçia 
aseetado coma sam sabastiam. [ ... ] 

fl.4v.10-13 

[ • .. ] traziã alguus dele9 huü!s ourjços 
verdes daruores que na cor querjam parecer 
de castinheiros se nõ quanto herã mai9 e 
mais pequenos e aqueles herã cheos dhu üs 
graãos vermelhos pequenos. [ ... ] 

[chea: fl .13v. 7] 

chentar: V. chantar. 

fl. 8v. 24-28 

chinchorro, s.m. Var.: chimchorro. 
Rêde pequena de arrastar. 
[ . . . ] aly folgou ele e todos nos outros 

ben1 ht:•a ora e mª e pescaram hy amdando 
marinheiros cõ huü chimchorro e matarom 
pescado meudo nõ mujto. [ ... ] 

fl. 4v. 32-35 
• 

choupana, s.f. 
Casa primitiva coberta de ramos 

de árvore. 
[ ... ] dise ele que nõ vira la antre eles 

se nõ huüas choupanjnhas de rrama verde 
e de feeitos mujto grandes coma damtre 
doiro e mjnho [ ... ] 

fl.8.34-37 

chuvaceiro, s.m. Var.: chuuaçeiro. 
Chuva forte. 
[ ... ] a noute segujmte ventou tamto 

sueste cõ chuuaçeiros que fez caçar as naaos 
e especialmente a capitana. [ ... ] 

fl. 2. 9-11 

cima, adv. e loc. prep. Var.: cfma. 
A parte superior. 
[ ... ] o capitã lhes mandou poer aas 

cabeças senhos coxijs e o da cabeleira pro
curaua assaz polia nõ quebrar e lançarãlhes 
huQ manto é cjma e eles cõ9tmtiram e 
jouueram e dormjram./ 

fl.3.36-39 

[ ... ] pasaram aalem tamtos dos nosos 
e amdauam asy mesturados cõ eles. que 
eles se esqujuauam e afastauanse e hianse 
deles pera cjma onde outros estauam [ ... ] 

fl. 6v .18-22 

[fl.7.18; fl.7v .22; fl.lOv.23; cima: fl. 
13v. 7] 

- loc. prep. 
Pela parte superior, por sôbre. 
[ ... ] os c11belos seus sam coredios e 

andauã trosqujados de trosquya alta mais 
que de sobre pemtem de boa gramdura e 
rrapados ataa per cjma das orelhas. [ ... ] 

fl. 2v .18-21 

clérigo, s.m. Var.: clerfgo. 

Sacerdote regular da Igreja Cató
lica. 

[ ... ] e pera jsso 9e alguem vjer nõ leixe 
logo de ,vijr clerjgo pera os bautizar por 
que ja emtã teerã mais conhecimêto de 
nossa fe pelos dous degradados que aquy 
ãtreles ficam [ ... ] 

fl.13 .10-14 

cõ: V. com. 

cobertura, s.f. Var.: cubertura. 

O que serve para cobrir. 
[ ... ] amdam nuus sem nhuüa cuber

tura. [. .. ] 
.fl.2v .6-7 

cobrir, v.t. 
Esconder, resguardar, tapar, pôr 

por cima. 
[ ... ] nem estimam nhu;;.a coussa cobrir 

nem mostrar suas vergonhas. [ ... ] 
fl.2v. 7-8 

[ ... ] antre todos estes que oje vierã nõ 
veo mais que huüa molher n1oça a qual 
esteue senpre aa missa. aa qual deram hu ü 
pano cõ que se cobrise e poserãlho darredor 
de sy./ 

fl.13 .15-19 
[cobrisse: fl.1v.28; cuberta.s: fl. 9 .12; co
bria: fl. 2v. 25; cobrirem: fl. 3. 34; cóbrise: 
fl.13.18] 

29 coisa 

coisa, s .f. Var. : cousa, coussa. 

Tudo o que existe ou pode existir: 

1. Artigo, objeto: 

a. Artefato. 
[ ... ] neela ata agora nõ podemos sabei 

que aja ouro nem prata nem nhnüa cousa 
de metal nem de fero. [ ... ] 

fl.13v .13-15 

b. Veste; o que serve para encob1ir 
ou proteger. 

[ ... ] todos nuus sem nhuúa cousa que 
lhes cobrisse suas vergonhas. [ ... ] 

fl, 1V.28-29 
[coussa: fl.2v .8] 

c. Alimento; tudo o que serve para 
comer ou beber. 

[ ... ] e alguü.a coussa se aprouauam 
lamçauãna logo fora, [ ... ] 

fl.3.17-18 

d. Quinquilharia, bugiganga. 
[ ... ] eles dauam deses arcos com suas 

seetas por sonbreiros e carapuças de linho 
e por quali.q r cousa que lhes dauam./ 

fl. 6v .16-18 

[fl. 6v :32; fl. 7. 36; fl. 8v. 9; fl. 9. 33; fl. lOv. 
31; coussa: fl.4.7,12; fl.7.35; cousinhas: 
fl.9.28) 

e. Pertences; tudo quanto alguém 
possui. 

[ ... ] e derãlhe arcos e seetas e nõ lhe 
tomará nhuüia cousa de oou./ 

fl.8.28-29 

2. Fato, ocorrência. 
[ ... ] e alguus aguardauam e outros se 

af astauain. pero era a cousa de maneira que 
todos amdauam mesturados./ 

fl. 6v .13-15 

3. Negócio. 
E pois que Siíor he çerto que asy neeste 

careguo que leuo como em outª qualquer 
coussa que de vos90 seruiço for [ ... 1 

tl.14.4-6 

• 
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4. Questão. 
[ ... ] falou estãdo o capitã con1 ele 

perante nos todos sem o nuca njnguen1 em
tender nem ele a nos quanta [sic] cousas 
que lhome pregumtaua [ ... ] 

fl. 7 .21-24 

- alguma coisa == algo. 
[ . .. ] e depois most.rou o dedo pera o 

ceeo coma que lhes dizia alguful cousa de 
be1n e nos asy o tomamos./ 

fl.12v. 6-8 

colar, s.m. 
Adôrno que os cavaleiros de certas 

ordens religiosas ou militares usavam 
ao pescoço. 

[ ... ] o capitam [ ... ] estaua asentado 
em huüa cadeira e huua alcatifa aos pees 
por estrado e bem vestido cõ huü colar 
douro muy grande ao pescoço. [ ... ] 

fl. 2v. 80-34 
[ ... ] pero huu deles pos olho no colar 

do capitam e começou daçenar cõ a maão 
pera a terra [ . . . ] 

fl. 3 .3-5 
[fl. 3. 27,30] 

colchão, s.m. Var.: colchoões ( pl.). 
Grande almofada cheia de paina, 

crina ou qualquer outra substância 
flexível, segura com bastas e que se 
põe sôbre o enxergão. 

[ .. . ] os quaaes forã esta noute muy 
bem agasalhados asy de vianda como de 
cama de colchoões e lençooes polos mais 
amansar./ 

fl . 11 V • 28-30 

colhêr, v.t. 
Tirar ou separar da haste; apanhar. 
[ ... ] ao longo dela ha mujtas pahnas 

nó muito altas em que ha mujto boos 
palmjtos. colhemos e comemos deles 
mujtos./ 

fl.7v.3-5 
[. .. 1 ha antrele mujtas palmas de . que 

colhemos mujtos e boos pahnjtos./ 
fl.11.14-15 

colo, s.m. 
Curvatura formada pela parte an· 

terior da perna com o pé. 
[ ... ] outª trazia anbolos giolhos cõ as 

curuas asy timtas e tam bem os colos <los 
pees. [ ... ] 

fl. 7 .9-10 
- ao colo, no colo, loc. sub. = nos 

braços. 
[ ... ] e entã o capitam fezese tomar ao 

colo de dous home.~s e pasou o rrio e fez 
tomar todos./ 

f1. 6v. 22-24 
[fl.7.13] 

com, prep. e loc. prep. Var.: cõ. 
1. Prep. Estabelece as seguintes re

lações: 
a) Companhia. 
[ ... ] e a noute segujmte [ ... ] se perdeo 

da frota vaasco datayde co1n a sua naao 
[ ... 1 

fl.1.24-26 
[fl.lv.5; fl.2.14,26,27; cõ: fl.2.1 ,9; fl.2v. 
1,33,36; fl .3v.16~0,22,27,31; fl.4.31; fl. 
4v.8,23; fl.5.4] 

b) Modo. 
[ ... ] omde foram rrecebidos com muito 

prazer e festa./ 
fl.2v .3-4 

[fl.2v.9] 

e) Meio. 
[ ... ] pero huü dele!; pÔs olho no colar 

do capitam e começou daçenar cõ a maão 
pera a terra [ . . . ] 

fl.3.3-5 
[fl. 5. 9] 

d) Tempo. 
[ •.. ] e com jsto se volueo aas naaos por 

seer tarde [ . . . ] 
fl.2.6-7 

[fl.4v .22; fl.5v .27; fl. 9.35; fl. llv .12) 

2. Junto com, loc. prep. Vide JUNTO. 
[ ... ] e quamdo fezemos vela seriam ja 

na praya asentados jumto cõ o rrio, obrra 
de 1x ou lx.x homeé-s [ • . . ] 

fl.2.18-20 
[fl.4.5] 

comcrudir: V. concluir. 

começar, v.t. 

Iniciar, principiar. 
[ . .. ] e por tamto Síior 

falar começo e diguo./ 
do que ey de 

fl.1.14-15 

Ocorre seguido de infinitivo: 

a) Com a preposição de: 
[ ... ] e ta1nto que ele comecou pera la 

dhir acodirã pela praja homees quando 
dous quando tres [ ... 

fl. lv .24-25 
[fl.8. 7; começou: fl.3.4; começaram: fl. 
Sv .38; fl . lOv . 27] 

I 

b) Com a preposição a: 
[ ... ] e co1necaram a saltar e dançar 

hu u pedaço. [ ... ] 
fl. 5.29-30 

comer, v.t. e i. 

Ingerir alimentos mastigando-os. 
[ ... ] e em tal maneira o trazem aly 

emcaxado que lhes nom da paixã nem lhes 
torua a fala nem comer nem beber./ 

fl. 2v .16-18 

[ ... ] deranlhes aly de comer pam e 
pescado cozido. [ ... ] 

fl.3.14-15 

[fl.3.16; fl.5v .29; fl.8v.1; fl .9.21; fl.9v. 
1; fl.12v .30; f1.13.27;comemos: fl.6.5; 
fl.7v.5; fl . lOv .7; fl.llv.14; comem: fl.9. 
24; comeram: fl. lOv .2,13; comjdo: fl. lOv. 
11; comeo: fl.lOv.12; comiam: fl.lOv.31; 
come: fl.llv.10] 

- fig. Delir, apagar. 
[ ... ] e a timtura era asy vermelha que 

a agoa lha nã comya nem desfazia/ [ ... ] 
fl. 5v . 20-21 

Obs. Ocorre como substantivo no 
seguinte passo: 

[ ... ] acabado o comer metemonos todos 
no batel e eles oõ nosco./ 

fl. lOv .16-17 

31 como 

como, conf. Var.: co1na e come. 

1. Conformativa. 

[ ... ] e diguo./ que a partida de belem 
como vosa alteza sabe foy segªfeira ix de 
março. [ ... ] 

fl.1 .15-18 

2. Correlativa. 

[ ... ] e estam açerqua disso com tamta 
jnocemçia como teem em mostrar o rrostro./ 

fl. 2v. 8-10' 

[fl. lOv .24 ... ] 

3. Comparativa. 
[ ... ] e alguús deles se n1etiam em al

n1aadias duas ou tres que hy tijnham as 
quaaes nõ sam feitas como as que eu ja 
vy. [ ... ] 

fl.5.30-33' 

[coma: fl.2.2; fl.2v.14,16,27; fl.3.14; 
fl.4v.13,21; fl. 1v.21; fl.8.1,16,36; fl.8v. 
8,22; fl.9v.19; fl.llv.2; fl.12.19,23; fl. 
12v.16; come: f1.4v.20 ... ] 

4. Seguido da conj. que equivale 
a como se. 

[ ... ] e começou daçenar cõ a maão
pera a terra e depois pera o colar como 
que nos dezia que avia em tera ouro [ ... J 

fl. 3. 4-6 

[fl.3.8,11,27; coma que: fl.12v.7] 

5. Formando, com o advérbio 
assim, locução temporal. 

[ ... ] os quaaes asy como sairã nom 
pararam mais nem esperaua hun por outro-
[ ... ] 

fl.3v .27-28· 

V. ASSIM, III. b, e. 

6. Formando, com a expressã°' 
quer que, locução concessiva. 

[ ... ] abasta que ataaquy como quer
que se eles em alguna parte amansasem 
logo dhüa maão peraaoutª se esqujuauam-
[ ... ] 

fl. 7v .83-35 
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companhia, s.f. Var.: conpanhia. 
Comitiva. 
[ ... ] e tamto que comemos vieram logo 

todolos capitaães a esta naao per mandado 
do capitã moor com os quaaes se ele apartou 
e eu na· conpanhia [ ... ] 

fl. 6 .. 5-7 

compridão, s.f. Var.: compridam. 
Extensão, tamanho, grandeza de 

um objeto. 
[ ... ] traziam ambos os beiços de baixo 

furados e metidos por eles senhos osos doso 
bramcos de compridam dhuúa maão tra
vessa [ ... ] 

fl. 2v .10-12 
[fl.2v.24] 

comprido, adj. Var.: conprjdo. 
Extenso, longo, crescido. 
[ ... ] os quaaes herã mujta camtidade 

deruas compridas a que os mareante9 chamã 
botelho e asy outras a que tam bem chamã 
rrabo dasno./ 

fl.1.33-36 
' 

[ fl . 2 .1; conprjdos: fl. 4 . 26; conpridas: fl . 9 . 
10; conpridos: fl.10.14] 

comsigo: V. consigo. 

comta: V. conta. 

comtente: V. contente. 

comto: V. conto. 

comtra: V. contra. 

comujdar: V. convidar. 

• comungar, v.i. 
Receber o sacramento da co

munhão. 
[ ... ] E depois da comunham. comunga

ram eses rrelegiosos e sacerdote9 e o capitã 
cõ alguüs de nos outros./ 

fl. 12 . 30-32 
[ ... 1 os quaaes ambos oje tam bem 

comungaram./ 

(comungando: fl.12 .33] 
fl.13.14-15 

comunhão, s.f. 
Ato ou efeito de comungar. 
[ ... ] esteuerã asy cõ nosco ata acabada 

a comunhã [ ... J 
fl.12. 29 

[ ... ] E depois da comunham. comunga
ram eses rrelegiosos e sacerdotes e o capitã 
cõ alguüs de nos outros./ 

fl. 12 . 30-32 

concluir, v.t. Var.: comcrudir. 
Pôr fim a; terminar; acabar. 
[ ... ] e njsto comcrudiram./ 

fl.6.15 

conclusão, s.f. Var.: concrusam. 
Ato ou efeito de concluir; acaba

mento, decisão. 
[ ... ] e b1mto q a concrusam foy to

mada. pregumtou mais se seria boo tomar 
aquy per força huú par deste9 hon1eés . 
[ ... ] 

fl.6.15-18 

confeição, s.f. Var.: comfeiçam. 
Contextura. 
[ ... ] a qual amdaua pegada nos cabelos 

pena e pena com huúa comfeiçam branda 
coma cera e nõ no era. [ ... ] 

fl. 2v. 26-28 

confeito, s .. m. Var.: confejto. 
Semente ou pevide coberta de açú

car, preparada em xarope e sêca ao 
fogo. 

[ ... ] deranlhes aly de comer pam e 
pescado cozido. confejtos. fartees mel e figos 
pasados. [ ... ] 

fl. 3.14-16 

conformar, v.t. Var.: cõformar. 
Tornar-se conforme, corresponder. 
[ ... ] e em fim dela trautou de aossa 

vijnda e do achamento desta trra cõfor
mandose cõ o sinal da cruz so cuja obedi
ençia vijmos a qual veo mujto a preposito 
e fez mujta deuaçom. [ ... ] 

fl.5.18-22 

conhecer, v.t. 
Reconhecer, admitir. 
[ ... ] e tanto que o capitã fez tomar 

todos vieram alguúSi deles a ele nõ polo 
conhecer~ por S.ºr [ .•. ] 

f1. 6v. 25-27 

conhecimento, s.m. 
Idéia, noção, informação. 
[ ... ] e tanto que o capitã fez tomar 

todos vieram alguús deles a ele nõ polo 
conheceré por S. or ca me pareçe que nõ 
entendem né tomauã djsso e. to [ ••• ] 

f1. 6v. 25-28 
[ ... ] por que ja emtã teerã mais conhe

cimêto de nossa fe pelos dous degradados 
que aquy ãtreles ficam [ ... ] 

fl.13.12-14 

conosco, pron. 
Em nossa companhia. 
[ ... ] fomos todos nos batees em tera 

armados e a bandeira cõ nosco./ 
fl.6v .3-4 

[fl.8v.6; fl.lOv.17,,31; fl.12.18,22,29; com 
nosco: fl. 9v .8,24] 

conpanhia: V. companhia. 

conprjdo: V. comprido. 

conprir: V. cumprir. 

conquanto, conj. Var.: com quanto. 
Embora, apesar de que. 
[ ... J e rriam e folgauã mujto. e com 

quanto os cõ aquilo muito segurou e 
afaagou. tomauam logo huüa esqujueza 
coma monteses e foranse pera cjma. [ .•. ] 

fl.1v.19-22 

conselho, s.m. 

Opinião, sugestão, indicação. 
[ ... ] E aa sesta pola manhaã as biij 

oras pouco mais ou menos per conselho dos 
pilotos mandou o capitam .leuamtar am
coras [ ... ] 

fl.2.11-13 

33 contar 

consentir, v.t. ·e i. Var.: cõsentir, 
consemtir. 
. Concordar com; permitir. 

. [ ... ] o capitã lhes mandou poer aas ca
beças senhos coxijs e o da cabeleira pro
curaua assaz polla nõ quebrar e lançarãlhes 
huú manto é cjma e eles cõsentiram 
e jouueram· e donnjram./ 

fl.3.36-39 
[ ... ] o qual se foy e andou la huti boõ 

pedaço e aa tarde tomouse que o fezerã 
vijr e nõ o quiseram la consemtir e derãlhe 
arcos e seetas e nó lhe tomará nhuo.a cou9a 
do seu./ 

fl.8.26-29 

consigo, pron. Var.: com.sigo, cõ
sigo. 

Em companhia de alguém. 
[ ... ] e levou comsigo hu ü gayteiro noso 

cõ sua gaita [ . . . ] . 
f1. 7v .12-13 

[cõsigo: fl.12v .31] 

conta, s.f. Var.: comta. 
1. Objeto esférico, de qualquer 

substância e. que serve de enfeite. _ 
[ ... ] em tal maneira que trouueram daly 

pera as naaos mujtos arcos e seetai; e 
comtas [ ... ] 

fl. 6v. 32-34 
[continhas: fl. 8. 30; com.tinhas: fl. 2 . 4; con
ta•: fl.3 ~ 23,27,80,32; fl.3v.14; contjMas: 
fl.6v .31] 

2. Loc. Dar conta de = informar. 
(v. DAR, 8. b ). 

[ ... ] nom leixarey tam bem de dar disso 
minha comta a vossa alteza asy como eu 
milhor poder [ ... ] 

fl.1.5-7 
' 

[dar cõta: fl.1.12; dar conta: fl.10.12] 

contar, v.t. 
Referir, narrar, expor. 
[ ... ] ajmda que pera o bem contar e 

falar o saiba pior que todos fazer./ 
fl.1.7""8 



contente 

contente,_ad;. Var.: ·comtente. 
Alegre, prazenteiro, satisfeito. 

34 

[ ... ] e vijnha tam comtente com ela 
como se teuera huüa grande joya./ 

fl. lOv . .23-24 

conto, s:m. Var.: comto. 
Loc. Dar conto = computar ( v. 

DAR, 8. C ). 

[ .... ] aly jouuemos huü pedaço bebendo 
e folgamdo ao longo dela antrese aruoredo 
que he tamto e tamanho e tam ba.Mo e de 
tamtas pruma)ees que lhe nõ pode bom.e 
dar comto. [ ... ] 

fl.11.10-14 

contra, prep. V ar.: comtra. 
Em direção a. 
[ ... ] e fomos de lomgo da costa com os 

batees .e esquifes amarados per popa comtra 
o norte pera veer se achauamos alguüa abri
gada e boo ·pouso [ ... ] 

fl.2.13:..16 

[ ... ] e fomos asy todos contra a trra 
pera pasarmos ao longo per ondeies estauam 
[ ... ] 

fl.5v .2-3 
[fl.llv.88; contª: fl.13v.1,2] 

contrário, adi. V ar.: contrairo. 
Que é contra, oposto. 
[ .•. ] e a noute segujmte aa seg4ª feira 

lhe amanheceo se perdeo da frota vaasco 
datayde com a sua naao sem hy auer tempo 
forte ne contrairo pera poder seer. [ .•. ] 

fl.1.24-27 

contudo, loc. prep. Var.: Cõ tudo. 
[ ... ] eles porem cõ tUdo andam mujto 

bem curados [ ... ] 
fl.8.13-14 

conversação, s.f. Var.: comuersa
çam. 

Ato de conversar; convivência. 
[ ... ] era ja a comuersflçam deles· com 

nosco tanta que casy nos toruauam ao que 
aviamos de fazer./ · 

. . fl. 9v . .23-.26 

converter, v.t. Var.: cõuerter. 
Fazer alguém mudar de religião. 
[ ... ] ensinamdolhes o que pera sua sa-

luacom perteeçe. se se cõuerteram ou nom./ 
fl. 13. 23-25 

convidar, v.t. Var.: comu;dar. 
Pedir o comparecimento de al-, 

guem; convocar. 
[ ... ] se lhes homé acenaua se queriã 

vi jr aas naaos fazianse logo prestes pera 
jsso é tal maneira que se os home todos 
quisex:a comujdar./todos uieram. [ ... ] 

fl. llv .18-21 

copa, s.f. 
Tira recoberta de penas de aves 

que os indígenas usavam como or
nato em volta da cabeça. 

[ ... ] E huü deles lhe deu huü huú [sic] 
sombreiro de penas daues compridas cõ 
huüa copezinha pequena de penas verme
lhas e pardas coma de papagayo [ ... ] 

fl. lv. 36-fl.2. 3 

côr, s.f. 
Impressão produzida nos olhos pe

los raios luminosos, simples ou com
binados, refletidos pelos corpos. 

[ .•. ] e amdauam hy outrros quartejados 
de cores .s. [ ... ] timtura negra maneira 
dazulada e outros quartejados descaques./ 

fl.4 . .21-24 
[ ... ] rresgataram la por cascauees e por 

ou~· cousinhas de pouco ualor Y. leuauã 
papagayo9 vermelhos mujto grandes . e fre
mosos. e dous verdes pequenjnos e cara
puças de penas verdes e hu\í pano de penas 
de mujtas cores maneira de teçido asaz 
fremoso [ ... ] 

fl. 9.27-32 
[cor: fl.4.23; fl.5v . .20; fl.7.9; fl.Sv .25] 

coredio: V. corredio. 

coregido: V. corrigido. 

corejir: V. corrigir. 

corer: V. correr. 

cômo, s.m. 
Instrumento de sôpro feito do chi

fre de animais. 
[ ... ] e despois dacabada a misa aséta

dos nos aa pregaçom aleuantaranse mujtos 
deles e tanjeram como ou vozina [ ... ] 

fl.5.27-29 

corpo, s.m. 
A parte material do ser humano. 
[ ... ] e tomou em huüa almaadia dous 

daqueles homeés da trra mançebos e de 
boos corpos. [ ... ] 

fl.2.35-37 
[fl.4v.12; fl.1.12; fl.8.18; fl.llv.2] 

corredio, adj. Var.: coredio. , 
Liso, não encrespado (o cabelo ou 

a barba). 
( ... ] os cabelos seus sam coredios e 

andauã trosqujados de trosquya alta mais 
que de sobre pemtem de boa gramdura e 
rrapado9 ataa per cjma das orelhas. [ .•. ] 

fl.2v .18-21 

correr, v.i. Var.: corer. 
Andar depressa; caminhar em gran

de velocidade. 
[ ••• ] ~9 quaaes asy como sairã nom pa

raram mais nem esperaua hu íi por outro se 
nõ a quem mais coreria [ ... ] 

fl.Sv .27-2g 
[coredo: fl.Sv.31; core: fl.Sv.30] 

corrigido, ad;. Var.: coregido. 
Feito, arrumado, disposto. 
[ ... ] mandou naquele jlheeo armar hu íi 

esperauel e dentro neele aleuantar altar rnuy 
bem coregido e aly com todos nos outros 
fez dizer misa [ . . . ] 

co~gir, v.t. Var.: corejir. 
1. Aprestar. 

fl.5.5-7 

[ ... ] e mandou a todolos capitaães que 
se corejesem nos batees e fosem cõ ele e 
asy foy feito./ 

fl.5.3-4 

35 costumar 

_ 2. Ajeitar. 
[ ... ] deu hu1(í gromete a huu deles huüa 

armadura grande de porco montes bem 
rreuol~a e tamto que a tomou meteoa logo 
no beiço e por que se lho nó queria teer 
derãlhe hu üa pequena de cera vermelha e 
ele corejeolhe detras seu aderemço para se 
téer [ ... ] 

fl. lOv .17-22 

cortar, v.t. 

Dividir ou separar com instrumen
to cortante. 

[ ... ] em quanto andauamos neesa mata 
a cortar a lenha atrauesauam alguü.s pa
pagayos [ ... ] 

fl. 9v .31-3~ 
[cortou: fl.9v.14; cortam: fl.9v.18] 

. cortesia, s. f. 
Urbanidade; cumprimento, gesto, 

de atenção. 
[ ... ] acemderam tochas e emtraram e 

nõ fezeram nhuü·a mençam de cortesia nem 
de falar ao capitam nem a njmguem. [ ... ] 

fl.3.1-S 

costa, s.f. 
1. Região pr6.xima do mar; litoral. 
[ ... ] aly nom pode deles auer fala né 

entêdimento que aproueitasse polo mar 
quebrar nacosta. [ ... ] 

fl. 1V.32-34 
[fl.2.14; fl.13v.5] 

2. Dorso, parte posterior do tronco 
humano. 

[ ... ] e entã estiraranse asy de costas na 
alcatifa a dormjr [ ... ] 

fl.S.32-83 

costumar, v.t. 
Estar habituado com alguém ou al

guma coisa. 
[ ... ] nem outª nhúa alimarea que custu

mada seja ao viuer dos homeês [ ... ] 
fl. llv .8-9 



costume 

costume, s. m. 
Hábito. 
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[ ... ] a esto acordaram que nõ era ne
cesareo tomar per força homeés. por que 
jeeral costume era dos que asy leuauom 
per força pera algüa parte dizerem que ha 
hy todo o que lhe pregumtam./ 

fl.6. 20-24 

coto, s.m. Var.: couto. 
Medida · antiga (talvez o côvado) 

de 66 centímetros de comprimento. 
[ . .. ] que seria de compridam dhun 

couto. muy basta e muy çarada que lhe 
cobria o toutuço e as orelhas. [ ... ] 

fl. 2v. 24-26 

cousa: V. coisa. 

cova, s.f. Var.: coua. 
Abertura na terra; cavidade. 
[ ... ] e aly asijnou o capitã onde f e

z'esem a coua pera a chantar. [ .•. ] 

fl.12.2-3 

coxa, s.f. 
Parte da perna que medeia entre 

o joelho e as virilhas. 
[ ... ] este que os asy amdaua afastando 

trazia seu arco e seetas e amdaua tjmto de 
timtura vermelha pelos peitos e espadoas 
e pelos quadrijs coxas e pernas ataa baixo. 
[ ..... ] 

fl.5v.15-18 
. [: . ~l antre as quaaes amdaua huüa com 

hu üa coxa do giolho · ataa o quadril e a 
nadega toda tjnta daquela tintura preta 
e o al ... [ ... ] 

fl. 7 .. 5-8 

coXim, s.ni. Var.: coxijs (pi.). 
Almofada que serve de assento. 

· [ ~ .. . ] o éapitã lhes mandou poer aas 
cabeças senhõs coxij9 e o da cabeleira pro• 
curaua assaz polla nõ quebrar e lançarãlhes 
huil manto e cjma e eles cõsentiram e 
jouueram e dormjram./ 

fl.3.36-39 

cozido, adj. 

Que se cozinha ao fogo. 
[ ... ] deranlhes aly de comer pam e 

pescado cozido. [ ..• ] 
fl. 3 .14-15 

[ ... ] os ospedes asentarãnos em senhas 
cadeiras e de todo o que lhes deram co
meram muy bem. especiahnente lacam co
zido frio e arroz. [ ... ] 

fl. lOv .12-1.5 

crença, s.f. Var.: creemça. 

Convicção religiosa; credo. 

[ ... ] pareçeme jemte de tal jnoçencia 
que se os home emtendese e eles a nos. que 
seriam logo xpaãos por que eles nõ teem 
nem emtendem em nhuüa creemça seg° 
pareçe. [ ... ] 

crer, v.t. Var.: creer. 

1. Acreditar. 

fl .11. 22-26 

[ .. . ] pero tome vossa alteza minha jno
ramçia por boa vomtade. a qual bem çerto 
crea q por afremosentar nem af ear aja 
aquy de poer mais ca aquilo que vy e me 
pareçeo./ 

fl.1.8-11 

[creo: fl.2.5; fl.7.36; f1.8v.15; f1 .9v.15; 
fL 10 .12,17; fl .11v.3; fl .13. 8,28; creemos: 
fl.13.32] 

2. Ter fé. 
[ ... ] nom doujdo segº a santa tençam 

de vosa alteza fazeremse xpaão9 e creerem 
na nossa samta fe. [ .•. ] 

fl .11. 28-30. 

criado, s.m. 

Homem que, mediante salário, faz 
o serviço de uma casa. 

[ ... ] e mandou cõ eles pera ficar la 
huu mançebo degradado criado de dom 
joham teelo a q chamã aº rribeiro pera 
amdar la com eles [ ... ] 

fl. 3v .16-18 

criar, v.t. 

1. Viver; estar exposto a. 

[ ... ] e jsto n1e faz presumir que nõ 
teem casas ne moradas em que se colham 
e o aar a que se criam os faz taaes./ 

fl.8.20-22 

2. Promover a procriação de. 

[ ... ] eles nõ lauram nem criam [ .. . ] 

fl.llv.7 

cristão, s.m. Var.: xpaão. 

Que professa o cristianismo; que 
segue a religião de Cristo. 

[ ... ] pareçeme jemte de tal jnoçencia 
que se os homé emtendese e eles a nos. 
que seriam logo xpaãos por que eles nó 
teen1 nem emtendem em nhuna creemça 
segº pareçe. [ ... ] 

fl . 11. 22-26 
[ ... ] E por tamto se os degradados que 

aqui am de ficar. aprenderem bem a sua 
fala e os emtenderem./ nom doujdo seg° 
a santa tençam de vosa alteza fazeremse 
xpaãos [ . .. ] 

fl.11.26-29 
[xpaã: fl.13. 4] 

crucifixo, s. m. Var. : cruçuf iço. 

A imagem de Cristo crucificado. 

[ ... ] trazia njcolaao coelho mujtas cru
zes destanho com cruçufiços que lhe fica
rom ajnda da outra vijnda e ouuerã por 
bem que lancasen1 a cada huü sua ao 
pescoço./ 

fl.12v .19-23 

crunho: V. cunho. 

cruz, s.f. 

Instrumento constante de uma tra
ve de madeira vertical e atravessada 
no alto por uma barra horizontal for
mando quatro ângulos retos. 

No texto ocorre sempre indicando sím
bolo da fé cristã. 

cunha 

E em quanto f aziamos a lenha. faziam 
dous carpenteiros huüa grande cruz dhu ü 
paao que se omtem pera ys90 cortou./ 

fl. 9v .11-14 

[fl.9v. 17; fl.11.16; fl.12.1,4,14; fl.12v. 
24; fl.13.26; cruzes: fl.12v.20] 

V. SINAL, 2. 

cubertura: V. cobertura. 

cuidado, s.m. 

Precaução, cautela; diligência. 

[ ... ] da marinhajem e simgraduras do 
caminho nõ darey aquy cõta a vossa alteza 
por que o nom saberey fazer e os pilotos 
deuem teer ese cuidado [ ... ] 

fl.1.11-14 

cujo, pron. 

De que; do qual; de quem. 

[ ... ] e aly nos preegou do auanjelho e 
dos apostolos cujo dia oje he [ ... ] 

fl . 12v .11-12 
[cuja: fl. 5. 20] 

cumprir, v.t. Var.: conprir. 

Executar, levar a efeito. 

[ ... ] E que hy nõ ouuese mafs ca teer 
aquy esta pousada pera esta nauegaçom de 
calecut./ abastaria/ quanto majs desposiçã 
pera se neela conprir e fazer o q vossa 
alteza tamto deseja .s. acrecentamtº da nosa 
santa fe/. 

fl. 13v. 25-30 

cunha, s.f. 
Peça de ferro ou de qualquer outro 

material duro, em forma de diedro 
sólido. 

[ ... ] e cortam sua madra e paaos com 
pedras feitas coma cunhas metidas em hu O 

raao antre duas talas muy bem atadag 
... 1 

fl. 9v .18-21 
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cunho, s.m. Var.: crunho. 

Marca; sinal. 

[ .. . ] por q çerto esta jente he boa e 
de boa sijnprezidade e enpremarsea ligei
rarr ete neeles qual.qr crunho que lhes qui
serem dar [ . . . ] 

curado, adf. 

Tratado, arrumado. 

fl.11.31-fl. llv .1 

[ ... ] eles porem cõ tudo andam mujto 
hen1 curados e mujto limpos .C ••• ] 

fl. 8 .18-14 

curar, v.t. 

1. Tratar, dispensar tratamento. 

[ ... ] mandouos esa noute muy bem 
pemsar e curar [ ... ] 

fl. lOv .1-2 

daí, contr. da prep. de com o adv. 
aí. Var.: dhi. 

Dêsse lugar. 
... [ ... ] andariam na praya quãdo saymos 

hui ou x deles e dhi a pouco começaram 
de vijr. e pareçeme que vijnriam e9te dia 
aa praya iiijc ou iüjcl./ 

fl. lOv .26-29 

.dali, contr. da prep. de com o adv. 
ali. Var.: daly. 

Daquele lugar. 
[ ... ] e daly ouuemos vista dhomees êj 

am?auam ~la praya obra de bij ou biij 
seg os nau1os pequenos diseram [ ... ] 

fl.lv.17-19 
[ ... ] em tal maneira que trouueram daly 

pera as naaos mu jtos arcos e seetas e comtas 
[ .. . ] 
[fl. 7v .81; fl.12.51 

fl. 6v. 32-84 

D 

2. Pensar, procurar fazer alguma 
coisa. 

[ .. . ] nõ curarã de lhes tomar nada e 
asy o mandaram com tudo [ ... ] 

[curasem: fl.6.82] 

curto, adj. 

fl.4v .5-6 

Que tem pouco comprimento. 
[ ... ] e acharã alguüs camaroões grosos 

e curtos./ 
fl. 5v. 35-86 

[fl.10.29] 

curva, s.f. Var.: curua. 
Parte da perna em que ela se ar

ticula, por detrás, com o joelho. 
[ .. . ] outª trazia anbolos giolhos cõ as 

curuas asy timtas e tam bem os colos dos 
pees. [ ... ] 

fl. 7 . 9-10 

dançar, v.i. 

Mover o corpo, de modo cadencia
do, ao som da voz, do gesto ou de 
um instrumento. 

[ . .. ] e meteose cõ eles a dançar to
mandoos pelas maãos e eles folgauam e 
rriam e amdauam cõ ele muy bem ao soõ 
da gaita. [ .. . ] 

fl. 7v .13-16 

[damçando: fl .7v .8; dançarem: fl.1v.16; 
dançará.: fl . llv .15] 

dantes, adv. 

Em tempo anterior. 

[ ... ] e ante que cheg~semos./ do em
sino que dantes tijnham poseram todos os 
arcos e acenauam que saisemos [ ••. ] 

fl.6v .6-8 

daquele, contr. da prep. de e do 
pron. aquêle. 

E seendo aº lopez nosso piloto em huQ 
daqueles naujos pequenos [ ... ] meteose 
loguo no esquife a somdar o porto demtro 
[ . .. ] 

fl.2.81-35 
[fl .2 .36; fl.4.11,20; daquela': fl.4v.15; fl. 
6v .31; fl.1.8; f1.8v.20; fl.9.21] 

daquilo, contr. da 'f>T'ep. de e do 
pron. aquilo. 

[ ... ] nõ quiseram comer daquilo casy 
nada [ ... ] 

fl . 3.16-17 

dar, v.t. 
1. Ceder gratuitamente, entregar 

de presente. 
[ . · .. ] mas se ele queria dizer que leuaria 

as contas e mais o colar. jsto nom querjamo
nos emtender porque lho nó aviamos de 
dar [ ... ] 

fl.S .29-31 
[deran: fl.3.14; deram: fl. lOv .3,18,15; 
fl.13 .17; dar: fl.3.31; fl.4.13; fl.4v.5; 
fl.5v.6; fl.8 .83; deu: fl.lv.84,36; fl.2.8; 
fl .8 .5,7; fl.lOv.17; fl.13.l; dese: fl.4v. 
8; dauamos: fl.lOv.32; desem: fl.4 .7; daua: 
fl.4 .8; dauam: fl.5v . .26; fl.6v .16; fl.9. 
21; fl.lOv .81; derã: fl.8.28; fl.lOv . .20] 

2. Conceder, dotar de. 
[ . . . ] e logo lhes nosso Sº' deu boo9 cor

pos e boos rrostros coma a boos home~s. 
[ .. . ] 

fl . llv .1-2 
3. Produzir, fecundar. 
[ . .. ] E em tal maneira he graciosa que 

querendoa aproueitar darsea neela tudo per 
bem das agoas que tem./ 

fl . 13v .19-21 
4. Ceder em troca. 
[ ... 1 Dauãnos daqueles arcos e seetas 

por sonbreiro9 e carapuças de ljnho [ .. . ] 
fl.4.11-12 

[deu: fl. 7 .34; dariam: fl.3.27; dauam: 
fl.6v .16; fl.8v.7; deram: fl.lOv.30] 

Obs.: Nesta acepção vem sempre 
seguido da preposição por. 
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5. Causar, motivar. 
[ ... ] e em tal maneira o trazem aly em

caxado que lhes nom da paixã nem lhes 
to rua a fala [. . . ] 

fl.2v .16-18 
6. Atingir a, chegar até a . . 
[ ... ] e pasarã huu rrio que perhy core 

dagoa doce de mujta agoa que lhes daua 
pela braga [ . .. ] 

fl. 3v. 29-31 

7. Comunicar, informar. 
E neesta maneira sor dou aquy a vosa 

alteza do que neesta vosa trra vy e se a 
algu O. pouco alomguey. ela me perdoe 
[ ... ] 

fl.13v .31-fl.14.2 
Obs.: V. dar conta de, 8 b. 

8. LocuçõES: 

a. Dar a mão = ajudar, . auxiliar. 
[ .. . ] de man ra que com aquela emcarna 

casy nos queriam dar a maão. [ ... ] 
fl.4 .9-11 

b. Dar conta de = informar, re
latar. 

[ ... ] nom leixarey tam bem de dar disso 
minha comta a vossa alteza [ ... ] 

fl.1.5-6 
[darey: fl.1.1.2; dey: fl.10.12) 

e. Dar conto = computar, contar. 
[ .•. ] antrese aruoredo que he tamto e 

tamanho e tam basto e de tamta9 prumajeês 
que lhe nõ pode homé dar comto. [ ... ] 

fl.11.12-14 

d. Dar cunho = imprimir, incutir. 
[ ... ] esta jente he boa e de boa sijnpre

zidade e enpremarsea ligeiramete neeles 
qualqr crunho que lhes quiserem dar [ .•. ] 

fl.11.31-fl. llv .1 

e. Dar guarda de = vigiar. _ 
[ ... ] aa terça feira .depois de comer 

fomos e trra dar guarda de lenha e lauar 
rroupa./ 

fl. 9v.1-.2 
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f. Dar informação = informar. 
[ . .. ] e que mjlhor «:: mujto mjlhor e~

formaçom da trra danam dous homee3 
destes degradados que aquy leixasem. [ ... ] 

[fl. 6. 27] 

g. Dar opressão 
modar. 

fl.6.24-26 

molestar, inco-

[ ... ] cõ jsto se volueo bertolameu dijz 
ao capitam e viemonos aas naao9 a comer 
tanjendo tronbetas e gaitas sem lhes dar 
mais apresam e eles tornaramse a asenta1 
na praya [ ... ] 

'fl. 5v .27-31 

h. Dar de comer = alimentar: V. 
comer. 

de, prep. 
Designa diferentes relações, tais 

como posse, lugar, origem, etc. 
[ ... ] nom leixarey tam bem de dar disso 

minha comta a vossa alteza asy como eu 
milhor poder [ . .. ] 

fl.1.5-7 
[fl .1.10,15,16,17,20',30,34 . .. ] 

Obs.: Ocorre freqüentemente aglu
tinada a palavras iniciadas por vogal 
ou h: 

dabril ( fl .1. 31 ) , deruas ( fl. 1. 34), dou
tras ( fl . 1 v . 4 ) , dhome 2·s ( fl . 1 v .17 ) , dhir 
( fl. 1 v . 24 ) , daues ( fl . 2 .1 ) , daltaueira 
( fl . 2 . 5), etc. 

debaixo, loc. adf ., adv. e Zoe. 'f»'ep. 
Da parte inferior, por baixo. 
[ ... ] traziam ambos os beiços de baixo 

furados [ .. . ] 
f1.2v.10-ll 

[ ... ] e debaixo pera se aquentarem fa
ziam seus fogos [ . .. ] 

fl. 9.16-17 

- debaixo de, loc. prep. 
[ ... ] alguü!S deles se forã meter debaixo 

dela [ ... ] 
fl.12.9 

· dedo, s.m. 

Cada um dos prolongamentos ar
ticulados em que terminam as mãos 
e os pés do homem e outros animais. 

[ .•• J trazia este velho o beiço tam 
furado que lhe caberja pelo furado hu ü 
gram dedo polegar [ ... ] 

fl. 7 .25-27 
[fl. Bv. 29; fl. 9 .1; fl.12v. 6,7] 

deestro: V. destro. 

degradado, adj. e s.m. 

Que ou aquêle que sofreu degra
dação. 

[ ... ] e mandou cõ eles pera ficar la 
hu ú mançebo degradado criado de dom 
joham teelo a q chamã aº rribeiro [ ... ] 

fl.3v .16-18 

[ ... ] abasta que poseram seu9 arcos e 
emtam saíram os que nos leuauamos e o 
mançebo degradado cõ eles. [ ... ] 

fl. 3v. 25-27 

[fl.3v.34; fl.4v.2; fl.6.19,26,35; fl.8.25; 
fl. 9 .1.,2,5; fI. 9v. 26; fl.10. 24; fl .11. 26; 
fl .13 .12,28] 

deixar, v.t. Var.: leixar. 

Separar-se de alguém ou d~ algu
ma coisa, que fica no lugar em que 
se estava. 

[ ... ] pregumtou mais se seria boo tomar 
aquy per força hutl par destes homeés. pera 
os mandar a vosa alteza. e leixar aquy por 
ele9 outros dous destes degradados./ 

fl.6.16-20 

[ ... ] se nom soom te leixar aquy os dous 
degradados quando daquy . partisemos./ 

fl.6.34-35 

[leixarey: fl . l.5; leixasem: fl.3v.11, fl.6. 
26; leixou: fl. 7 .83; letxe: fl.13.11] 

dêle, contr. da prep. de e do pron. 
êle. 

[ ... ] e neeste dia a oras de . bespera 
ouuemos vjsta de tera .s. premeiramente 
dhuú gramde monte muy alto. e rredondo 
e doutra9 serras mais baixas ao sul dele 
[ ... ] 

fl. lv .1-4 
[ ... ] aly nom pode deles auer fala n e 

entedimento que aproueitasse polo mar que
brar na costa. [ ... ] 

fl. 1V.32-34 
(fl. l V, 36; fl. 2. 7,37; fl. 2v, 5,21; fl. 3. 3,1.2, 
20,23, fl.4.15,20,22,31; f1.4v.21; fl.5.29, 
30; fl.5v.ll; dela•: fl.l.20; fl.3.13,21, 
35; fl.5.18; fl.6.11] 

- Com sentido partitivo. 
[ ... ] e trouueram dela muitos arcos e 

baretes de penas daues deles verdes e deles 
amarelos [ ... ] 

[fl. 6v. 21; fl. Bv .14,21,23 . .. ] 

deligençia: V. diligência. 
demandar, v.t. 
Procurar, rumar para. 

fl .Bv.13-15 

[ ... ] e fomos demandar a emtrada a 
gual era muy !argua e alta de bj bij braças 
[ ... ] 

fl.3v .2-3 

dente, s.m. 

Cada uma das concreções cobertas 
de esmalte que guarnecem os maxi
lares do homem e outros animais e 
servem para dividir e triturar os ali
mentos. 

[ ... ] e o que lhe fica antre obefço e os 
demtes he feito coma rroque denxadrez. 
[ ... ] 

fl.2v .15-16 

dentro, adv. 
No interior de, na parte interna. 
[ ... ] acharam os ditos nauios peq nos 

hun arrecife com hurft porto dentro muito 
boo e muito seguro [ ... ] 

fl.2.25-27 
[fl. 2. 28; fl. 3v. 5; fl. 9 .14; demtro: fl. 2. 
35; fl. 3v. 4] 
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- dentro em, Zoe. prep. 
[ ... ] a qual amcorajem dentro he tam 

grande e tã fremossa [ ... ] que podem 
jazer dentro neela mais de ij• navjos e naaos. 
[ .. . ] 
[fl . 5. 6] 

fl.3v .4-7 

- de dentro, Zoe. adj. interno. 
[ ... ] mete nos pela parte de dentro do 

beiço [ ... ] 
fl.2v.14-15 

- de dentro, Zoe. adv. 
[ . . . ] e todas em 

nhun rrepartimento 
mujtos esteos [ ... ] 

huüa soo casa sem 
tijnham de dentro 

fl. 9.13-14 

depois, adv. e loc. prep. Var.: des-
pois. 

Em seguida, a seguir. 
[ . .. ] pero hutl deles po9 olho no colar 

do capitam e começou daçenar cõ a maão 
pera a terra e despois pera o colar [ ... ] 

fl.3 .3-5 
[ ... ] mostraranlhes hutlia gª casy aviam 

medo dela e nó lhe queriam poer a maão 
e de9P0is a tomaram coma espamtados./ 

fl. 3 .12-14 
[fl.3.25,81; fl.7.18,36; fl.8v.5; fl.9v.6; 
fl.12v .6) 

- depois de, loc. prep. 
( ... ] e depois de pasarmos o rrio [ . · . 1 

fl. 7v .28-29 

( ... ] e despois dacabada a misa [ · . · 1 
fl .5 .27 

[fl .7v.16; fl.8v.1; fl .9v.l; fl.12.30; fl. 
12v.29] 

dereito: V. direito. 

derradeiro, adj. Var.: deradro. 
último. 
[ ... ] aa qujnta feira deradrº dabril co

memos logo casy pola manhaã e fomos em 
trra :por mais lenha e agoa '[ . · ·] 

. fl. lOv. 7-9 
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descoberto, adj. Var.: descuberto. 
Que não está coberto, que se en· 

contra à mostra. 
[ . .. ] e suas vergonhas tam nuas e com 

tamta jnoçemçia descubertas que nõ avia 
hy nhuüa vergonha./ 

fl. 7 .11-13 

descobrir, v.t. 
Deixar ver, pôr à mostra. 
[ ... ] neeste jlheo omde fomos ouujr misa 

.e preegaçã e91>raya muito a agoa e descobre 

.mujta area e mujto cascalhaao. [ ... ] 

Idescobrjr: fl. 6.11] 

desejar, v.t. 
Ter vontade de. 

f1. 5v. 82-34 

[ ... ] falou estãdo o capitã com ele pe
Iante nos todos sem o nQca njnguem em
tender nem ele a nos quanta cousas [sic] 
<JUe lhomê pregumtaua douro que nos de
sejauamos saber se o avia na trra./ 

{deseja: fl.11v.4; f1 .13v . .29] 

desejo, s.m. 
Vontade, pretensão. 

fl. 7 .21-25 

[ ... ] que todos seram tomados ao desejo 
<le vosa alteza./ . 

fl.13.9-10 
[fl .14.2] 

desembarcar, v.i. 
Sair do barco ou embarcação em 

que se vinha. 
E oje que he sesta feira primeiro dia 

de mayo pola manhaã saymos em trra cõ 
nossa bandeira e fomos desenbarcar acjma 
do .rrio contra o sul [ ... ] 

fl. llv .81-38 
Idesenbarcamos: fl.6v .12; fl. 7v. 7] 

desfazer, v.t. 
Apagar, delir. 
[ ... ] e a timtura era asy vermelha que 

-a agoa lha nã comya nem desfazia/ ante 
-quando saya da agoa era mais vermelho./ 

fl.5v .20-22 

despejar, v.t. 
Esvaziar; tirar a carga. 
[ ... ] por que o capitam andou todo o 

dia no naujo dos mantimetos a despejalo 
e fazer leuar aas naaos jsso que cada huíia 
podia leuar./ 

fl .10 .18-21 

despois: V. depois. 

dêsse, contr. da prep. de e do pron. 
êsse. 

[ ... ] eles dauam deses arcos com suas 
seetas por sonbreiros e carapuças de linho 
e por quall<t r cousa que lhes dauam./ 

fl.6v.16-18 
[ ... ] acaretauam desa lenha quamta po

diam com muy boas uomtades [ ... ] 

[fl.llv.10,11] 

desposiçã: V. disposição. 

desposto: V. disposto. 

fl.11. 8-4 

dêste, contr. da 'f't'ep. de e do pron. 
êste. 

[ ... ] pregumtou mais se seria boo tomar 
aquy per força huQ par destes homees [ ... ] 

fl.6.16-18 
[ .•. ] posto que o capitam moor desta 

vossa frota e asy os outros capitaães scre· 
puam a vossa alteza [ ... ] 

fl.1.2-3 
[fl.1.4; fl .5.19; fl.6.9,19,26; fl. lOv .9; 
fl.12v.13; fl.13v.3; fl.14.12] 

destoutro, contr. da 'f»'ep. de e do 
pron. composto estoutro. 

[ ... ] e deulhe huü.a camisa mourisca e 
ao outro huiia camisa destoutras./ 

destro, adf. Var.: deestro. 
Hábil, entendido. 

fl.13.1-2 

E seendo aº lopez nosso piloto em hun 
daqueles naujos pequenos per mandado do 
capitam por seer homã vyuo e deestro pera 
jsso meteose loguo no esquife a somdar o 
porto demtro [ ... ] 

fl.2.31-35 

desvestir, v.t. Var.: desuestir. 

Despir; tirar a roupa. 
[ . .. ] acabada a misa desuestiosse o 

padre [ ... ] 
fl.5.15 

determinar, v.t. Var.: detremjnar. 

Ordenar, decidir. 

[ ... ] ao domjngo de pascoela pola 
manhaã detremjnou o capitam dhir ouuir 
mi9a e preegaçam naquele jlheeo. [ ... ] 

fl.5.1-8 
[ . . . ] e asy por mjlhor pareçer a todos 

ficou detremjnado/ ./ 
fl .6.35-86 

detrás, adv. 

Na parte posterior. 

[ ... ] e huCl deles trazia per baixo da 
solapa de fonte a fonte pera detras hu O.a 
maneira de cabeleira de penas daue ama
rela [ ... ] 

fl . 2v . 21-24 
[fl . lOv .22] 

deuaçam, deuaçom: V. devoção. 

Deus, s.ni. 

O Ente Supremo, Criador de tôdas 
as coisas. 

[ .. . ] deue emtender em sua saluaçam 
e prazera a ds que com pouco trabalho 
sera asy/ [ . .. ] 

fl.llv.5-6 
[fl.12.24; fl.13.38] 

deuisa: V. divisa. 

devagar, adv. 

Pe modo vagaroso. 

E bem creo que se vosa alteza aquy 
mandar quem mais antreles de vagar ande. 
que todo seram tomados ao desejo de vosa 
alteza./ 

fl.13.8-10 
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dever, v.t. Var.: deuer. 

Ter obrigação de. 

dia 

[ ... ] e os pilotos deuem teer ese cui· 
dado [ ... ] 

[fl . llv .5, fl.13v.23,25] 
fl.1.13-14 

devoção, s.f. V ar.: deuaçam e 
deuaçom. 

Sentimento religioso. 

[ .. . ] e aly nos preegou do auanjelho e 
dos apostolos cujo dia oje he trautando 
êfim da preegaçom/ deste voso proseguj
mêto tã santo e vertuoso que nos causou 
majs deuaçam./ 

fl.12v .11-15 

[ ... ] a qual misa seg° meu pareçer foy 
ouujda per todos cõ mujto prazer e 
deuaçom. [ ... ] 

fl.5.10-12 
[fl.5.22; fl.12.28] .. 

dhi: V. daí. 

dhuõ: V. dum. 

dia, s.m. 

Espaço de tempo que decorre 
desde o nascer até o pôr do sol. 
Período de vinte e quatro horas, 
que corresponde ao tempo de uma 
revolução da Terra em tôrno de seu 
eixo. 

[ ... ] e aly amdamos todo aquele dia 
em calma a vista delas. obra de tres ou 
quatro legoas. [ ..• ] 

fl . 1.19-21 

[fl.1.31; fl.lv.2; fl.8v.18; fl.10.19; fl. 
lOv .5,28; fl. llv .14,31; fl.12v .12; fl.14. 
18) 

- de dias, Zoe. adf. = idoso, velho. 
[ ... ] este [índio] que o agasalhou era 

ja de dias e amdaua todo por louçaynha 
cheo de penas [ ... ] 

fl.4v.10-12 
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diabo, s.m. Var.: diaabo. 

Gênio do mal, o espírito maligno. 

[ ... ] e o capitã lha fez tirar e ele nõ 
sey que diaabo falaua e hia cõ ela pera a 
boca do capitam pera lha meter./ 

fl. 7 .29-81 

diante, adv. Var.: diãte, diamte. 

Na frente; primeiramente. 
[ ... ] e segujmos dirt0

• aa terra e os 
naujos pequenos diãte [ ... ] 

fl .. 1 V .12-13 

[ ... J hjndo bertolameu dijz em seu es
quife per mãdado do capitam diamte cõ 
huú paao dhuúa almaadia que lhes o mar 
leuara [ ... J 

fl.5v .3-6 
[diante: fl.12.61 

diligência, s.f. Var.: deligençia. 

Zêlo, cuidado, aplicação. 

[ ... ] fez o capitam suas deligençias pera 
o achar a huuas e a outras partes e nom 
pareçeo majs [ ... ] 

fl.1.27-28 

direito, ad;. e loc. prep. Var.: de
reito. 

Ad;. (em função adverbial), dire
tamente. 

[ ... ] e aa quimta feira pola manhaã fe
ze1nos vella e segujmos dirt0

• aa terra 
[ ... 1 

fl.lv.11-12 

[ . . . ] quando saymos do batel disse o 
capitã que serja boo hirmos dereitos aa 
cruz[ ... ] 

[djr'º': fl.3v .20] 
fl.11.15-16 

- em direito de, loc. prep. = em 
direção a. 

[ ... ] omde todo9 lancamos amearas em 
dirtº da boca dhuú rrio [ ... ] 

fl. lv .14-15 

disposição, s.f. Var.: desposiçã. 

Sentimento que leva alguém a rea
lizar de boa mente alguma coisa. 

[ ... ] abastaria / quanto majs desposiçã 
pera se neela conprir e fazer o •& vossa al
teza tamto deseja .9. acrecentam to da nosa 
santa fe/. 

fl.13v .27-30 

disposto, ad;. Var.: desposto. 

Decidido, animoso, capaz. 

[ ... ] mas ele nõ qujs se nõ dous mãce
bos despostos e homees de prol./ 

fl.10.31-fl. lOv .1 

[fl.11.2] 

disso, contr. da prep. de e do pron. 
isso. Var.: disso. 

[ ... ] nom leixarey tam bem de dar disso 
minha comta a vossa alteza asy como eu 
milhor poder [ ... J 

fl.1.5-7 

[ ••. J e estam açerqua disso com tamta 
jnocemçia como teem em mo&trar o rrostro./ 

[dfsso: fl. 6v. 281 

dito, ad;. e s.m. 
Mencionado, referido. 

fl.2v.8-10 

[ ... ] e sabado xiüj do dito mes amtre 
as büj e ix oras nos achamos amtre as ca
nareas [ ... ] 

fl.1.17-18 
[ ... ] e domingo xxij do dito mes aas 

x oras pouco mais ou n1enos ouuemos vista 
das jlhas do cabo verde. [ ... J 

fl.1.~1-23 

[fl.2.25; dita: fI.1.32; fl.6v.31] 

- s.m. Informação. 
[ ... ] e domingo xxij do dito meg aas 

x oras pouco mais ou menos ouuemos vista 
das jlhas do cabo verde .s. da jlha de sã 
njcolaao segº dito de pº escolar piloto. 
[ ... ] 

fl.1.21-24 

divisa, s.f. Var.: deu.isa. 

Sinal de realeza. 
[ ... ] chentada a cruz cõ as armas e 

deuisa de vosa alteza que lhe primº pre
garam [ .. . J 

fl.12.13-15 

dizer, v.t. 

1. Exprimir por palavras. 

Isto tomauamonos asy polo desejarmos 
mas se ele queria dizer que leuaria as 
contas e mai& o colar. jsto nom querjamo
nos emtender [ ... ] 

fl.3.28-31 

[fl. 8. 34; fl. lOv .15; dezia: fl. 3. 5; dise: 
fl.8.29; fl.6v.l; dizerem: fl.6.23: , digam: 
fl.6.30; disse: fl.11.16; dizia: fl.12v.7; 
dito: fl.6.14; fl.8.11] 

2. Informar, comunicar. 

[ ... ] pera o sabere tam bem dizer que 
mujto mjlhor ho estoutros nom digam 
quando ca vosa alteza mandar. [ ... ] 

fl.6.29-31 

[fl.14.3; diguo: fl.1.15;· deziam: fl.1.32; 
fl.8v .16; fl. 9. 7,19,26; fl. 9v .23; diseram: 
fl.lv.19; dise: fl.9.34; fl.10.23; deziã: 
fl.9.9; fl.10.6; disse: fl.lOv.4; digo: fl. 
12v .17] 

3. Celebrar. 

[ ... ] e aly com todos nos outros fez 
dizer mi&a a qual dise o padre frey am
rique [ ... J 

fl.5. 7-8 
[fl.12 .16] 

do, contr. da prep. de e do art. o. 

[ .•. J e asy os outros capitaães screpuam 
a vossa alteza a noua do achamento desta 
vossa terra noua [ ... ] 

fl. l. 2-4 
r ... ] da marinhajem e simgraduras do 

caminho nõ darey aquy cõta a vossa alteza 
[ ... ] 

fl.1.11-13 
[fl.1.15,17,21; da: fI.1.11,19,22,23,25,32; 
fl.lv.7 ... ] · 
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doce, ad;. Var.: doçe. 

O oposto de salgado. 

domingo 

. [ ... ] e fomos ataa huüa lagoa grande 
dagoa doçe que esta jumto com a praya 
[ ... ] 

fl. 7v .24-26 
[fl.3v .30] 

dois, num. Var.: dous. 

Resultado da soma de 1 + 1. 

[ ... ] e tamto que ele comecou pera la 
dhir acodirã pela praya homeãs quando 
dous quando tres [ ... J 

f}. 1 V, 24-25 

[ ... ] e tomou em hufía almaadia dou9 
daqueles homees da trra mançebos e de 
boos corpos. [ ... ] 

fl.2.35-36 

[fl. 3v .11,14; fl.4 .14,21; fl. 6.19,25,35; 
fl. 8. 9; fl. 9 .1,2,30; fl. 9v .12,26; fl .10 .. 31; 
fl.lOv.10; fl.llv.22; fl.12.12; fl.13 .. 13, 
28,29; duas: fl.4v .4; fl.5.31; fl. 9.18] 

dom, s.m. 

Título honorífico que precede o 
nome de rei e de homem fidálgo. 

[ ... ] e mandou cõ eles pera ficar la 
huú mançebo degradado criado de dom 
joham teelo a lt chamã aº rribeiro [ ... ] 

fl. 3v .16-18 

·domingo, s.m. Var.: dom;ngo. 

Dia que se segue imediatamente ao 
sábado. 

[ ... ] e domingo xxij do dito mes aas 
x oras pouco mais ou menos ouuemos vista 
das jlhas do cabo verde. [ ..• ] 

fl.1 . .21-28 

[ ... ] ao domjngo de pascoela pola 
manhaã . detremjnou o capitam dhir ouuir 
misa [ ... ] 

fl.5.1-.2 
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dormir, v.i. Var.: dormjr. 
Estar imerso no sono. 
[ ... ] e entã e9tiraranse asy de costas na 

alcatifa a dormjr sem te& nhutla maneira 
de cobrirem suas vergonhas [ ... ] 

fl . 3 . 32-34 

[ . .. ] e asy nos tomamos aas naaos ja 
casy noute a dormjr [ ... ] 

fl. 8 .37 

[fl.9v . .29; dorm;am: fl.9.16; dormjram: 
fl.3 .39; fl. lOv .4; dormisem: fl.10.25,27] 

doujdar: V. duvidar. 

dous: V. dois. 

• e, con1. 
[ .. . ] posto que o capitam moor desta 

vossa frota e asy os outros capitaães scre
puam a vossa alteza a noua do achamento 
desta vossa terra noua [ ... ] 

fl.1.2-4 
[ ... ] ajmda que pera o bem contar e 

falar o saiba pior que todos fazer./ 
fl. l. 7-8 

(fl .1 . 2,ll,12,13,14,15,17,29; fl .1 V. 7 . .. ] 

êle, pron. pess. da 3.ª pess. do 
singular. 

[ ... ] e tamto que ele comecou pera la 
dhir acodirã pela praya homeãs quando 
dous quando tres [ ... ] 

fl. 1V.24-25 
[eles: fl.lv.31; fl.2.v.11; elas: fl.3.25] 

em, prep. 
[ . .. ] e aly amdamos todo aquele dia em 

calma a vista delas obra de tres ou quatro 
legoas. [ ... ] 

fl. 1.19-21 
[fl. lv .9,15,23; fl.2.32,35; fl.2v .10; fl. 
12v.8; e: fl.3.38; fl.5v.11; fl.8v.2.2; fl.9. 
15,18; fl. 9v .1,28; fl. llv .16,19; fl.12.20) 

E 

dum, contr. da prep. de e do art. 
um. Var.: clhuü. 

[ ... ] e neeste dia a oras de bespera 
ouuemos vjsta de tera .s. premeiramente 
dhuü gramde monte muy alto. e rredondo 
[ ... 1 

fl. lv .1-4 
[fl.lv.15] 

duvidar, v.t. Var.: doujdar. 
Não ter certeza. 
[ ... ] nõ doujdo que per ese sartaão 

ajam mujtas aues. [ ... ] 
fl.10.9-10 

[fl.11.28] 

embarcar, v.t . 

Entrar em embarcação, barco, 
navio, etc. 

[ .. . ] e enbarcamos e fomo9 asy todos 
contra a trra [ . . . ] 

fl.5v.2 

embargo (sem ... de), loc. 'P"ep. 
Apesar de. 

[ . . . ] mas njmguem sayo em tera polo 
capitã nom querer sem embargo de njm
guem neela estar./ 

embrulhar, v.t. 

Colocar em, enrolar. 

fl. 4v. 26-27 

[ . . . ] Vio huü deles huiias contas de 
rrosairo brancas. açenou que lhas desem e 
folgou muito com elas/ e lancouas ao pes
coço e despois tiroua9 e enbrulhouas no 
braço [ ... ] 

fl. 3 . .23-26 

empremar: V. imprimir. 

encaixar, v.t. Var.: emcaxar. 
Meter, introduzir. 
[ ... ] e em tal maneira o trazem aly 

emcaxado que lhes nom da paixã nem lhes 
torua a fala nem comer nem beber./ 

fl.2v.16-18 

encarna, s.f. V ar.: emcama. 
Engódo. 
[ ... ] de mann que com aquela emcama 

casy nos queriam dar a maão. [ ... ] 

encher, v.t. 
Tornar cheio. 

fl.4.9-11 

[ ... ] e tomauã alguüs barijs que nos 
leuauamos e emchianos dagoa e trazianos 
aos batees. [ .•. ] 

fl.4.3-4 
[ ... ] e emcherã nõ sey quantos barrijs 

dagoa [ ... ] 
fl.4.35-36 

encostar, v.i. Var.: emcostar. 
Apoiar, arrimar. 
[ ... ] disse o capitã que serja boo hirmos 

dereitos aa cruz q estaua emcostada a huna 
aruore junto cõ o rrio [ ... ] 

fl.11.16-17 

enfadar, v.t. 
Aborrecer-se, agastar-se. 
[ ... ] esteuemos sobriso huil pouco 

rrijmdo e entam enfadou-se o capitã e lei
xouo. [ ... ] 

enfim, adv. V ar.: efim. 
Finalmente. 

fl. 7 . 32-83 

[ ... ] e aly nos preegou do auanjelho 
e dos apostolos cujo dia oje he trautando 
êfim da preegaçom deste V090 prosegujmMo 
tã santo e vertuoso que nos causou majs 
deuaçam./ 

fl.12v.11-15 

enformaçam: V. informação. 

47 entender 

enquanto, conj. Var.: em quanto. 

E em quanto faziamos a lenha. faziam 
dous carpenteiros huüia grande cruz dhu u 
paao que se omtem pera ysso cortou./ 

fl. 9v .11-14 
[fl.5 . .23; fl.9v.31; fl.llv.14; fl.12.3] 

ensinar, v.t. 

Instruir, doutrinar. 
[ .•. ] ora veja vosa alteza quem em tal 

jnocemçea vjue. ensinamdolhes o que pera 
sua saluacom perteeçe. [ ... ] 

fl .13. 22-24 

ensino, s.m. V ar.: em.sino. 

Instrução, doutrinamento. 
[ ... ] do emsino que dantes tijnham po

seram todo9 os arcos e acenauam que 
saisemos [ . . . ] 

fl.6v .6-8 

então, adv. Var.: entã, emtam, en
tam, emtã. 

Nesse ou naquele tempo, nesse mo
mento, naquela ocasião. 

[ ... ] e tam bem vio hu Q castical de 
prata e asy meesmo acenaua pera a tera 
e entã pera o castical como que avia tam 
bem prata./ 

fl.3.6-8 
[fl.S.26,32; fl.4v.85; fl.6v . .22; fl.7v.5, 
.22; fl.10.3; emtam: fl.4.80; fl. 7v .10; fl. 
8.33; fl.8v.2; efitam: fl.3v.38; fl.4v.7,10; 
fl.5v.31; fl.6v.34; fl.7.32; fl.12.23; emtll: 
fl.13.12] 

entender, v.t. Var.: emtender. 

1. Compreender. 
[ ... ] jsto nom querjamonm emtender 

porque lho nõ aviamos de dar [ ... 1 
fl.S.80-31 

[fl. 7. 23; emtendia: fl. 4. 32; emtenderem: 
fl.5v .24; fl.11 . .27; emtende: fl.6.28; en
tendem: fl.6v.,28; emtendese: fl.11 . .28; 
emlendem: fl.11.25; entender:t : fl.13.4) 
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2. Cuidar, ocupar-se. 
[ ... ] e por tanto Vosa alteza pois tamto 

deseja acreçentar na &anta fe catolica. deue 
emtender em sua saluaçam e prazera a ds 
que com pouco trabalho sera asy / [ .•. ] 

fl. llv .4-6 

entendimento, s.m. Var.: entedi
mento, em.tendimento. 

Faculdade de entender, compre
ensão. 

[ ... ] aly nom pode deles auer fala nê 
entedimento que aproueitasse polo mar 
quebrar na costa. [ . .. ] 

fl. 1V.32-34 
[ .. . ] aly por emtam nom ouue mais 

fala nê emtendimento cõ eles por a ber
berja deles seer tamanha que se nom em
tendia nem ouuja njnge./ · 

fl.4.30-32 

entoado, adj. 
Modulado, em tom certo. 
[ ... ] e aly com todos nos outros fez 

dizer misa a qual dise o padre frey amri
que em voz entoada [ ... ] 

fl.5. 7-9 

entrada, s.f. 
Lugar por onde se entra. 
[ ... ] E seendo nos pela costa obra de 

x legoas domde nos leuamtamos acharam 
os ditos nauios peqnos huü arrecife com 
huü porto dentro muito boo e muito seguro 
com huúa muy larga entrada e meteramse 
dentro e amaynaram. [ ... ] 

- fl.2.24-28 
[ ... ] e fomos demandar a emtrada a 

qual era muy largua e alta de bj bij braças 
[. .. ] 

fl.3v .. 2-3 

entrar, v.i. Var.: emtrar. 
Passar para dentro de; introduzir-se 

em. 
[ ... ] e emtraram e nõ fezeram nliuúa 

mençam de cortesia nem de falar ao ca· 
pitam nem a njmguem. [ ... ] 

fl.3.1-3 

[ .. . ] e entraram todalas naaos demtro 
e amcoraramse em b bj braças/ [ •.• ] 

fl.Sv .3-4 
[emtrauam: fl. 4 .1] 

entre, prep. Var.: amtre, antre, 
ãtre. 

[ ... ] e sabado xiU do dito roes amtre 
as biij e ix oras nos achamos amtre as 
canareas [ . . . ] 

fl.1.17-18 
[fl.Sv-.36; fl.8.36; antre: fl.2v.15; fl.3v. 
32; fl.4.25; fl.5v.24; fl.6.13; fl.6v.13; 
fl.7.4,5; fl.7v.30; fl.8.34; fl.8v.29; fl.9. 
3,7; fl.9v.20; fl.11.6,12,14; fl.12v.5; fl. 
13.9,15; ãtre: fl.13.13] 

enviar, v.t. Var.: e·mujar. 
Remeter. 
[ ... ] creo que o capitã a ela ha de

mujar./ 
fl.10.17 

enxadrez, s.m. 
Jôgo constante de um tabuleiro de 

64 casas e sôbre o qual se fazem mo· 
ver 32 peças de valor diferente; 
xadrez. 

[. .. ] mete nos pela parte de dentro 
do beiço e o que lhe fica antre o beiço e 
os demtes he feito coma rroque denxadrez. 
[ ... ] . 

erguer, v.t. 
Levantar. 

fl.2v.14-16 

[ ... ] e quãdo veo ao avanjelho que nos 
erguemos todos e pee cõ as maãos leuanta
da&. eles se leuantaram cõ nosco e alçarom 
as maãos. [ ... ] 

fl .12 .19-22 

erva, s.f. . 
. Planta de caule tenro e que morre 

logo após a frutificação. 
[ ... ] os quaae9 herã mujta camtidade 

deruas· compridas a que os mareantes chamã 
botelho [ ... ] 

fl.1.38-35 

escândalo, s.m. Var.: escandolo. 

Ofensa, agravo, motivo de queixa. 

[ ... ] e que por tamto nom curasem 
aquy de per força tomar njmguem nem 
fazer escandolo pera os de todo mais amãsar 
e apaceficar./ 

fl.6.31-34 

escaque, s.m. 

Cada uma das casas quadradas do 
tabuleiro de xadrez. 

[ ... ] e amdauam hy outrros quartejados 
de cores .s. deles a meetade da sua propria 
cor e a meetade de timtura negra maneira 
dazulada e outro& quartejados descaques./ 

fl.4 .21-24 

escrever, v.t. Var.: screpuer. 

Dirigir carta a alguém. 

[ ... ] posto que o capitam moor desta 
vossa frota e asy os outros capitaães scre
puam a vossa alteza -a noua do achamento 
desta vossa terra noua [ . ; . ] 

fl.1.2-4 
[ ... ] e asy nõ foy mais este dia que 

pera screpuer seja [ . . . ] 
fl. lOv.5-6 

ese: V. êsse. 

esmagar, v.t. 

Comprimir até rebentar ou achatar. 

[ ... ] e aqueles herã cheos dht: (1 > graãos 
vermelhos pequenos. que esmagandoos an
tre os dedos fazia timtura muito vermelha. 
[ ... ] 

fl. 8v .27-29 

espádua, s.f. Var.: espadoa. 

Ombro. 

[ .. . ] aly amdauam antreles tres ou 
quatro moças bem moças e bem jentijs com 
cabelos mujto pretos conprjdos pelas es
padoas [ ... ] 

fl.4.24-27 
[fl.Sv .17] 
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espantado, adj. Var.: eS]Xlmtado .. 
Admirado. 
[. .. ] mostraranlhes huüa g.ª [galinha] 

casy aviam medo dela e nõ lhe . queriam 
poer a maão e despois a tomaram coma 
espamtados./ · 

espantar, v.t. 
Admirar, maravilhar. 

fl.3.12-14 

[ ... ] despois de dançarem fezlhe aly 
aradando no chaão mujtas voltas ligeiras 
e salto rreal de que se eles espantauam e 
rriam e folgauã mujto. [ •• , ] 

fl. 7v .16-19 

esparavel, s.m. Var.: esperauel. 
Espécie de dossel. 
[ ... ] mandou naquele jlheeo armar huü 

esperauel e dentro neele aleuantar altar muy 
bem coregido [ ... ] 

fl.5.5-7 

especialmente, adv. 
De modo especial; principalmente. 
[ ... ] a noute segujmte ventou tamto 

sue9te cõ chuuaçefros que fez caçar as 
naaos e especialmente a capitana. [ .. . ] 

[fl . lOv .14] 

esped.ir: V. expedir. 

espelho, s.m. 
Tembetá ( ?) . 

fl.2. 9-11 

[ ... ] e nos buracos traziam hu us es
pelhos de paao que pareçiam espelhos de 
boracha [ ... ] 

fl.4 .18-19 

esperar, v.t. 
Estar à espera, aguardar, demo

rar-se. 
[ ... ] os quaaes asy como sairã nom 

pararam mais nem esperaua hu ií por outro 
se nõ a quem mais coreria [ ..• ] 

fl.3v .27-29 
[ ... ] e aly esperou hu ü velho que trazia 

na maão huü a paa dalmaadia./ 
fl. 7 .20-21 
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esperauel: V. esparavel. 

espraiar, v.i. Var.: esprayar. 
Lançar à praia; deixar a praia (o 

mar, o rio) a descoberto. 
[ ... ] nee&te jlheo omde fomos ouujr 

misa e preegaçã espraya muito a agoa e 
descobre mujta area e mujto cascalhaao. 
[ ... ] 

fl. 5v. 32-34 

esquife, s.m. Var.: esqujfe. 
Barco, pequena embarcação. 
[ ... ] aly lancamos os batees e esquifes 

fora e vieram logo todolos capitaães das 
naaos a esta naao do capitam moor e aly 
falaram. [ ... ] 

f}. 1V.20-22 
[ ... ] e fomos de lomgo da costa com 

os batees e esquifes amarados per popa 
comtra o norte [ ... ] 

fl.2.13-15 
[fl. 2. 34; fl. 5v. 4,8,23,27; esqujfc: fl.13. 
30] 

esquivar, v.t. Var.: esqujuar. 
Evitar, fugir de alguém ou de al

guma coisa. 
[ ... ] que eles se esqujuauam e afastau· 

anse [. .. ] 
f1.6v.20-21 

[fl. 8v. 7; esqujuarem: fl. 8. 2; fl. 9v. 5] 

esquiveza, s.f. Var.: esqujueza. 
Ação ou efeito de esquivar; descon

fiança. 
[ ... ] tomauam logo huna esqujueza 

coma monteses e foranse pera cjma. [ ... ] 
fl. 7v .20-22 

esquivo, adf. 
Que evita as pessoas ou coisas; 

desconfiado. 
[ ... ] de que tiro seer jente bestial e 

de pouco saber e por ysso sam asy es
qu jvos./ 

fl.8.11-13 

êsse, pron. Var.: ese. 
Designativo de quem ou da coisa 

que está perto da pessoa com quem 
se fala. 

[ ... ] da marinhajem e simgraduras do 
caminho nó darey aquy cõta a vossa alteza 
por que o nom saberey fazer e os pilotos 
deuem teer ese cuidado [ ... ] 

fl.1.11-14 

[fl.5.34; fl.8v.17; fl.10.9; fl.11.21; fl. 
12. 6,17,30; fl .12v .15; fl.14. l; esa; fl. 3. l; 
fl.5.16; fl.9v.33; fl.lOv.11 

estamego: V. estômago. 

estanho, s.m. 
Metal branco, muito brilhante. 
[ ... ] trazia njcolaao coelho mujtas cru

zes destanho com cruçufiços que lhe fica
rom ajnda da outra vijnda e ouuerã por bem 
que lancasem a cada huU sua ao pescoço./ 

fl.12v .19-23 

estar, v. rel. 
1. Conservar-se em determinado es

tado. 
[ ... ] e estam açerqua disso com tamta 

jnocemçia como teem em mostrar o rrostro./ 
fl.2v .8-10 

[estauamos: fl.12.26; estamd<>: fl.12v.3; 
estauã: fl.12v.16; estaua: fl.2v.31; fl.11. 
17; estando fl.12.83; esteuemos: fl.7.32] 

2. Encontrar-se num dado mo
mento. 

[ ... ] ele com todos nos outros fomos 
pola + abaixo do rrio onde ela estaua./ 

fl.12.4-5 
[estauam: fl.3v.33; fl.5v.8; fl.6v.22; fl. 
Bv.12; fl.9v.2; fl.11.21; estar: f1.4v.27; 
estãdo: fl. 5v. 34; fl. 7. 21] 

3. Ficar em companhia de. 
[ ... ] mujtos deles vijnham aly estar cõ 

os carpenteiros e creo que o faziã mais por 
veerem a faramenta de ferro com q a fazia 
q por veerem a cruz. [ ... ] 

fl. 9v .14-17 

4. Permanecer. 
[ ... ] aly era com o capitam a bandeira 

de xpos com que sayo de belem a qual 
esteue senpre alta aa parte do auamjelho./ 

fl.5.12-14 
[ esteuef'ã: fl. 8v. 4; fl. 12 . 29; esteueram: 
fl.12.18; estando: fl.12.22] 

5. Ficar presente a. 
[ ... ] antre todos estes que oje vierã nõ 

veo mais que huu a molher moça a qual 
esteue senpre aa missa. [ ... ] 

fl.13.15-17 
[esteuemos: fl. 5. 23; esteueram: fl.12v .15) 

6. Haver, existir. 
[ ... ] soomente sayo ele com todos em 

huú jlheeo grande que na baya esta que 
de baixamar fica muy vazio [ ... ] 

fl. 4v. 28-80 
[fl. 7v .26] 

êste, pron. 
Designativo de quem ou da coisa 

que se encontra perto da pessoa que 
fala. 

[ ... ] E asy segujmos nosso caminho per 
este mar de lomgo [ ... ] 

fl.1.29 
[fl.4v.10; fl.5v.15; fl.7.26; fl.11.7; esta•: 
fl.lv.16,21; fl.3v.9; fl.9.6,10,83] 

esteio, s.m. Var.: esteo. 
Escora; vara; peça de madeira com 

que se sustém alguma coisa. 
[ . . . ] e herã [as casas dos índios] de 

madeira e das jlhargas de tauoas e cubertas 
de palha de rrazoada altura e todas em 
huüa soo casa sem nhuü rrepartimento 
tijnham de dentro mujtos esteos e desteo 
a e9teo huoa rrede atada pelos cabos é 
cada esteo altas em que dormjam [ ... ] 

fl.9.11-16 

estender, v.t. 
Dar mais superfície a; desdobrar; 

dilatar de. 
[ ... ] pero ao asentar nõ fazia memorea 

de o mujto estender pera se cobrir./ 
fl .13 .19-20 

[fl .13v .11] 
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estimar, v.t. 
Fazer caso de. 

eu 

[ ... ] amdam nuus sem nhur a cuber
tura. nem estimam nhuúa coussa cobrir nem 
mostrar suas vergonhas. · [ ... ] 

fl.2v .6-8 

estirar, v.t. 
Deitar no chão, ao comprido. 
[ ... ] e despois tomou as contas a quem 

lhas deu e entã e9tiraranse asy de costas 
na alcatifa a dormjr [ ... ] 

fl.3. 81-33 

esto: V. isto. 

estômago, s.m. Var.: estamego. 
Uma das vísceras em que se efetua 

o processo digestivo. 
[ ... ] e os vazios com a barriga e es

tamego era da sua propia cor e a timtura 
era asy vermelha que a agoa lha nã comya 
nem desfazia/ [ ... ] 

fl. 5v .19-2l 

estorea: V. história. 

estoutro, pron. dem. composto. 
[ ... ] por seer jente que njmguem em

tende nem eles tam cedo apréderiam a falar 
pera o saberé tam bem dizer que mujto 
mjlhor ho estoutros nom digam quando ca 
vosa alteza mandar. [ ... ] 

fl. 6.27-31 

estrado, s.m. 
Pequena elevação feita ordinària

mente de madeira um püuco acima 
do chão. 

[ ... ] o capitam quando eles vieram es
taua asentado em hut a cadeira e huúa al
catifa aos pees por estrado [ ... ] 

fl. 2v. 30-32 

eu, pron. pess. da 1.ª pess. do sin
gular. 

[ ... ] nom leixarey tam bem de dar 
disso minha comta a vossa alteza asy como 
eu milhar poder [ ... ] 

fl.1.5-7 
[fl.5.33; fl.6.7; fl.10.11] 
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evangelho, s.m. Var.: auamjelho, 
tauanjelho, avanfelho. 

Livro sagrado dos cristãos em que 
:se contêm a doutrina e a vida de 
Jesus Cristo. 

[ ... ] a qual [bandeira] esteue senpre 
.alta aa parte do auamjelho./ 

fl.5.18-14 
iauanjelho: fl.5.18; fl.12v.11; avanjelho: 
fl.12.20] 

·fala, s.f. 
1. Ato de falar, palavra. 
[ ... ] e com jsto se volueo aas naaos 

por seer tarde e nom poder deles auer 
mais fala por aazo do mar./ 

fl.2. 6..8 
lfl.lv.32; fl.2v.18: fl.4.30; fl.6.18; 
fl.8. 5] 

2. Língua, idioma. 
[ ... ] E por tamto se os degradados que 

.aqui an1 de ficar. aprenderem bem a sua 
fala e 09 emtenderem./ 

fl .11. 26-28 

falar, v.t. 
1. Exprimir por meio de palavras; 

fazer compreender. 
[ ... ] ajmda que pera o bem contar e 

falar o saiba pior que todos fazer./ 
fl. l. 7-8 

ffl.1.15; fl.3.2; fl.6.29; fl.8.2; falaua: 
fl. 5v .13; fl. 7. 30; falauã: fl. 6v. 30; falou: 
fl.7.21; fl.8.4; falando: fl.12v.5] 

2. Conferenciar. 
[ ... ] e vieram logo todolos capitaães 

tlas naaos a esta naao do capitam moor e 
aly falaram. [ . . . ] 

falecer, v.t. 
Faltar. 

fl. 1 V. 20-22 

[ ... ] esta jemte nõ lhes faleçe out• 
cousa pera seer toda xpaã ca entenderénos./ 

fl.13.3-5 

F 

expedir, v.t. 

Despedir, afastar. 

[ ... ] tanto que se espedio que comecou 
de pasar o rrio. [ ... ] 

fl.8. 7-8 

[ ... ] fomos asy perante eles beijar a 
cruz e espedimonos e vjemos comer./ 

fanar, v.t. 

Circuncidar. 

fl .13. 25-27 

[ ... ] sem teér nhuúa maneira de cobri
rem suas vergonhas as quaaes nõ herã fa
nadas [ ... ] 

fl.3.33-85 
[fl.4v.21] 

faramenta: V. ferramenta. 

farte, s.m. 

Bôlo de açúcar e amêndoas envolto 
em capa de farinha de trigo. 

[ ... ] deranlhe9 aly de comer pam e 
µ~scado cozido. confejtos fartees mel e 
figos pasados. [ ... ] 

fl.3.14-16 

fazer, v.t. 

Realizar qualquer ser. 

I. Com o sentido geral de elaborar, 
produzir. 

1. Dar origem a, produzir. 
[ ... ] traziã algu\ls deles [se. índios] 

huíis ourjços verdes daruores que [ ... ] herã 
cheos dhu\ls graãos vermelhos pequenos. 
que esmagandoos antre os dedos fazia tim
tura muito vermelha [ ... ] 

fl. 8v .24-29 

2. Elaborar algo de um material 
que a indústria e o artesanato trans
formam; construir. 

[ ... ] faziam dous carpenteiros huna 
grande cruz dhuú paao que se omtem pera 
ysso cortou./ [ ... ] por veerem a faramenta 
de ferro com q a f aziã [ ... J 

fl. 9v .12-16 

3. Preparar. 
E em quanto faziamos a lenha. [ ... ] 

fl. 9v .11-12 
[ ... ] e aly asijnou o caf itã onde f ezesem 

a coua pera a [se. cruz chantar. E em 
quanto a ficará fazendo./ . 

fl.12.2-4 

II. Realizar uma ação ou um con
junto de ações. 

4. Executar um ato ou uma série 
de atos, gestos, movimentos. 

[ ... ] vijnham todos rrijos pera o batel 
e nicolaao coelho lhes fez sinal que poses em 
os arcos. [ ... ] 

· fl.lv.80-31 
[ ... ] o capitã trouue cõsigo aquele 

meesmo [se. índio] que fez ao9 outºª aguela 
mostramça perao altar e pera o ceeo [ ... ] 

fl. 12v. 30-32 
[fazer: fl.1.13; fl. 9v. 26; fl .13. 6; fl .13v. 
28] . 

b. Prestar (favor, serviço), conferir. 
[ ... ] a ela peço que por me fazer sim

gular merçee mãde víjr da jilha de sam 
thomee jorge dosoiro meu jenrro. [ ... ] 

fl.14. 7-10 
e. Arrumar. 
[ ... ] comeram toda vianda que lhes de

ram e mandoulhes fazer cama de lençooes 
[ ... ] 

fl. lOv .2-5 

d. Efetuar (movimentos acrobá
ticos). 

[ ... ] despois de dançarem fez lhe aly· 
amdando no chaão mujtas voltas ligeiras e 
salto rreal de que se eles espantauam e. 
niam e folgauã mujto. [ ... ] · · 

fl.1v.16-19 
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5. Executar um conjunto organi
zado de atos: 

a. Conferenciar, debater. 

[ ... ] e antre mujtas faw que no caso 
se fezeram foy per todos ou a mayor parte 
dito que seria mujto bem. e njsto concru
diram./ 

fl.6.13-15 
b. Proceder a (diligências), em

preender. 

· [ ... ] fez o capitam suas deligençias yera 
o achar a huuas e a outras partes [ ... 

fl.1.27-28 

6. Executar uma deliberação, uma 
ordem; ter certa conduta. 

E eses x ou xij que hy estauam ace
naramlhes que fezesem asy e foram logo 
todos beijala [se. a cruz]./ 

fl.11.21-22 
[fez: fl.14.3] 

m. Determinar um ser em seu. 
modo de ser. 

7. Transformar, tornar. 

'( ... ] nom doujdo segº a santa tenç~ 
de vosa alteza fazeremse [se. os índios]' 
xpaãos e creerem na nossa samta fe. [ . ; . } 

fl .11. 28-30) 

8 . . Dar determinada constituição a,. 
constituir. . , 

[ ... ] nõ teem [se. os índios] casas nê 
moradas em que se colham e o aar a qua
se criam os faz taae9./ 

fl.8.21-22 
[faz: fl. 8 .17] 

IV. Produzir um efeito em outro 
ser. 

9. Causar, provocar. 

[ ... ] que a mujtas molheres de nossa 
trra vendolhe taaes feições fezera vergonha 
por nom teerem a $Ua comeela~/ 

fl.4v.18-2Q' 

[fazer: fl.6.33; fez: fl.5.21; fl.12.28] 
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10. Vir a alcançar a realização de 
alguma coisa mediante determinada 
providência. 

[ ... ] pero o mjlhor fruito que neela {se. 
terra descoberta] se pode fazer 1ne pareçe 
que sera saluar esta jemte e esta deue seer 
a principal semente que vosa alteza em 
ela deue lamçar./ 

fl.13v. 22-25 

11. Precedendo um infinitivo: oca
sionar em um ser a ação que o infi
nitivo exprime. 

[ . .. ] a noute segujmte ventou tamto 
sueste cõ chuuaçeiros que fez caçar as naaos 
[ ... ] 

fl.2.9-10 
[faz: fl.8.20] 

b. Mandar, ordenar, determinar. 

[ . .. ] e entam bertolameu dijz o fez ou-
tra vez tomar [ ... ] . 

fl.4v.7 
[fazer: fl.10. 20; fez: fl. 5. 7; fl. 6v. 23, 
26; fezerã: fl.8.27; fl.9.24; fazendo: fl. 
12v.25; feze: fl.6v.22] 

V. Ocorre como verbo vicário, na 
acepção genérica de executar. 

[ ... ] mujtos deles vijnham aly estar cõ 
os carpenteiros e creo que o faziã mais por 
veerem a faramenta [ ... ] 

fl. 9v .14-16 
[fazer: fl.1.8; fezeram: 4 .33; fazi4: fl.7v. 
10; fezmnos: fl.11.20] 

VI. LocuçõES: 

a. Fazer honra a = honrar, digni
ficar. 

[ . . . ] ao qual fez mujta homrra e deulhe 
huúa camisa mourisca e ao outro huüa ca
misa destoutra9./ 

b. Fazer mal a 
fl.12v .33-fl.13.2 

maltratar. 
[ . .. ] e andaua antreles sem eles em

tenderem nada neele quanta pera lhe fa
zerem mal. [ .. . . ] 

fl.5v .~-25 

e. Fazer memória de = vir ao pen
samento, ocorrer. 

[ .. . ] pero ao asentar [a mulher moça] 
nõ fazia memorea de o mujto estender pera 
se cobrir./ 

fl .13 .19-20 

d. Fazer menção de = preparar-se 
para fazer alguma coisa; tomar em 
consideração. 

[ ... ] e nõ fezeram nhu Qa mençam de 
cortesia nem de falar ao capitam nem a 
njnguem, [ ... ] 

fl.3.1-3 
[fezeram: fl.3.12] 

e. Fazer míngua = ser preciso. 
[ ... ] de maneira que amdaua a cabeleira 

muy rredomda e muy basta e muy jgual 
que nõ fazia mjngoa mais lauajem pera a 
leuantar./ 

fl. 2v. 28"80 

f. Fazer partida -== preparar-se 
para partir, embarcar. 

[ . . . ] por :J. de manhaã prazendo a ds 
[se. deus] fazemos daquy nosa partida/ 
[ ... ] 

fl .13. 32-33 

g. Fazer-se prestes == aprontar-se. 
[ .•. ] se lhes homé acenaua se queriã 

vljr aas naaos fazianse logo prestes pera 
jsso [ . .. ] 

fl.llv.18-19 

h. Fazer vela = velejar. 
[ ... ] mandou o capitam leuamtar am

coras e fazer vela[ ..• ] 
fl.2.12-13 

[fazer vella: fl. 3v .1; fezemos vel'la: fl. 1 v. 
11; fezemos vela: fl.2.18] 

fé, s.f. Var.: fe. 
Crença religiosa. 
[ . . . ] nom doujdo segº a santa tençam 

de vosa alteza fazeremse xpaãos e creerem 
na nossa samta fe. [ ... ] 

fl.11.28-80 
[fe: fl.llv.5; fl.13.13; fl.13v.30] 

feeito: V. feto. 

feição, s.f. Var.: feiçam. 

1. Traços da fisionomia humana. 

[ ... ] a feiçam deles he seerem pardos 
n1aneira dauennelhados de boõs rrostros e 
boos narizes bem feitos./ 

fl .2v .5-6 

2. Aspecto, aparência. 

[ ... ] E aly deles andauam daquelas tim
turas quartejados outros de meetades outros 
de tanta feiçam coma ê panos darmar [ ... ] 

fl. 8v. 20-22 
[feições: fl.4v.19] 

3. Forma, feitio. 

[ ... ] eu creo Sºr que nõ dey ajnda aquy 
conta a vos a alteza da f eiçam de seus 
arcos e seetas./ 

feito, adf. 
Constituído. 

fl.10.11"13 

[ .. . ] a feiçam deles he seerem pardos 
maneira dauennelhados de boõ9 rrostros e 
boos narizes bem feitos./ 

fl.2v .5-6 
[fl.11.2; feitas: fl.3.36; fl.9v.19 feita: 
fl.4v .17] 

ferramenta, s.f. Var.: faramenta. 

Instrumento metálico usado nas 
artes e profissões. 

[ .. . ] mujtos deles vijnham aly estar cõ 
os carpenteiros e creo que o faziã mais 
por veerem a faramenta de ferro [ ... 1 q 
por veerem a cruz [ ... ] 

fl.9v.14"17 

ferro, s.m. Var.: fero. 

Metal duro e maleável, mas des
provido de elasticidade. 

[ ... ] e creo que o faziã mais por veerem 
a faramenta de ferro [ ... ] q por veerem 
a cruz [. •• ] 

fl.9v.15-17 
[fero: fl.9v.18; fl.10.15; fl.13v.15] 
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festa, s.f. 
Regozijo, alegria. 

ficar 

[ ... ] trouueos logo ja de noute ao ca
pitam omde foram rrecebidos com muito 
prazer e festa./ 

fl.2v .2-4 

feto, s.m. Var.: feeito. 
Nome dado a diversas plantas crip

togâmicas. 
[ ... ] dise ele que nõ vira la antre eles 

se nõ hu úas choupanjnha9 de rrama verde 
e de feeitos mujto grandes coma damtre 
doiro e mjnho [ ... ) 

ficar, v.t. e i. 
1. Permanecer. 

fl.8.34-37 

[ ... ] e mandou cõ eles pera ficar la 
hutl mançebo degradado criado de dom 
joham teelo a q chamã aº rribeiro [ •.• ] 

fl. 3v .16-18 
[fl.11.27; ficam: fl.13.14,29; ficasse: fl. 
4v. 3; ficou: fl. 12v. 2; ficaram: fl .12v. 4; 
ficará: fl .5v.31; ficasem: fl.9.5; ficarom: 
fl.12v .1] 

2. Deixar-se estar. 
[ ... ] os quaaes nõ vierã majs e creemos 

que ficaram aquy por q de manhaã pra· 
zendo a ds fazemos daquy nosa partida/ 
[ ... ] 

fl.13.31-83 

3. Estar situado. 
[ ... ] e o que lhe fica antre o beiço e 

os demtes he feito coma rroque denxadrez. 
[ ... ] 

fl.2v.15"16 

4. Continuar a fazer alguma coisa. 
[ ... ] E em quanto a ficarl fa

zendo./ ele com todos nos outros fomos 
pola + abaixo do rrio onde ela estaua./ 

fl.12.3-5 

5. Tomar-se, mudar de estado. 
[ ... ] soomente sayo ele com todos em 

hun jlheeo grande que na baya esta que 
de baixamar fica muy vazio [ ..• 1 

fl. 4v. 28-30 
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6. Mostrar-se vestido de certo 
modo. 

( . .. ] acabada a misa tirou o padre a 
vestim ta de cjma e ficou na alua [ ... ] 

fl.12v. 8-10 

7. Sobejar, sobrar. 
[ ... ] trazia njcolaao coelho mujtas cru

zes destanho com cruçufiços que lhe fi
carom ajnda da outra vijnda [ .. . ] 

fl.12v .19-21 

· 8. Auxiliar. 
[ . .. ] e asy por mjlhor pareçer a todos 

ficou detremjnado/ ./ 
fl. 6.35-36 

[fl.12 .3] 

figo, s.m. 
· Fruto da figueira. 

[ . .. ] deranlhes aly de comer pam e pes
cado cozido, confejtos fartees mel e figos 
pasados. [ . . . ] 

fim, s.m. 
Têrmo, remate. 

fl.3.14-16 

[ ... ] e em fim dela trautou de nossa 
vijnda e do. achamento desta trra [ ... ] 

fl.5.18-19 

fio, s.m. 
Filamento de matéria, mais ou me

nos cilíndrico, extraído da fibra de 
certas plantas. 

[ . . . ] e aly a huO. e huil lançaua sua 
atada em .huú fio ao pescoço fazendolha 
primeiro beijar e aleuantar as maão9./ 

fl.12v .24-27 

fita, s.f. 
Tira de tecido delgado, de largura 

variável, que serve para atar alguma 
coisa ou para outros fins de adornos. 

[ · .. ] trazem · todos as testas de . fonte 
a f_?mt~ timtas da timtura preta que pareçe 
huua fita preta ancha de dous dedos. [ ... ] 

fl. 8v .33-fl. 9.1 

flecha, s.f. Var.: frecha. 

Loc. adv., De frecha = ràpida
mente. 

[ . .. ] fomos asy de frecha djrt0
• aa 

praya/ [ ... ] 
f1.3v.20-21 

fogo, s.m. 

Desenvolvimento simultâneo de ca
lor e luz produzido pela combustão 
de certos, corpos. 

[ .. . ] e debaixo pera se aquentarem fa
ziam seus fogos [ .. . ] 

fl.9.16-17 

folgar, v.i. 

1. Ter folga, descansar dos tra
balhos. 

[ . .. ] aa tarde sayo o capitã moor é seu 
batel cõ todos nos outros [ ... ] a folgar 
pela baya acaram da praya [ ... ] 

fl.4v .23-25 

[folgou: fl.4v.32; folgarmos: fl.6v.3] 

2~ Alegrar-se. 

[ ... ] açenou que lhas desem e folgou 
muito com elas e lancouas ao pescoço [ ... ] 

fl.3~24-25 

3. Divertir-se, brincar. 

[ . .. ] os quaaes amdauam folgando e 
olhandonos [ ... ] 

fl.5.26 
[fl.7v .8; folgauam: fl .7v.14; fl.Bv.6,17; 
fl.9 .4; folgauã: fl.7v .19; folgaram: fl.lOv. 
4; folgamdo: fl . 11.11] 

fôlha, s.f. 

Pedaço de papel, de tamanho va
riável, que serve para a feitura de 
livros, jornais, cadernos, etc.~ 

[ ... ] aly dauam algue9 arcos por folhas 
de papel e por algüa carapucinha velha 
[ ... ] 

. fl.8v.1-9 

fonte, s.f. Var.: fomte. 
Cada um dos lados da testa onde 

se encontram as têmporas. 
Loc. adv., De fonte a fonte. 
[ . .. ] e hu ü deles trazia per baixo da 

solapa de fonte a fonte pera detras huua 
maneira de cabeleira de penas daue amarela 
que seria de compridam dhuü couto. [ ... ] 

fl.2v .21-24 
[ . .. ] trazem todos as testas de fonte a 

f omte timtas da timtura preta [ ... ] 
fl. Bv. 33-35 

fora, adv. 
Na parte exterior. 
[ ... ] e algu ú a coussa se a prouauam 

lamçauãna logo fora, [ ... ] 
fl .3 .17-18 

[fl. 3.23; fl. 1 .29; fl.lv.20] 

fôrça, s.f. 
Loc. adv., Por fôrça = violenta

mente. 
[ . . . ] e tamto q a concrusam foy tomada. 

pregumtou mais se seria boa tomar aquy 
per força huü par destes homee9. [ ... ] 

fl.6.15-18 
(fl . 6. 21,22,32] 
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2. Difícil. 
[ ... ] e a noute segujmte aa seg"ª feira 

lhe amanheceo se perdoo da frota vaasco 
datayde com a sua naao sem hy auer tempo 
forte ne contrairo pera poder seer. [ .. . ] 

fl.1.24-27 
frecha: V. flecha. 

frei, s.m. Var.: frey. 
Membro de ordem religiosa e mi-

litar. . 
[ ... ] a qual [missa] dise o padre frey 

amrique em voz entoada e oficiada [ ... ] 
fl.5.8-9 

[fl.12 .16; fl . 12v.23] 

fremoso: V. formoso. 

frio, adf. 
Sem calor, que perdeu o calor. 
[ . . . ] os ospede9 asentarãnos em senhas. 

cadeiras e de todo o que lhes deram come
ram muy bem. especialmente lacam cozido 
frio e arroz. [ ... ] 

[fl . 13v .16] 

frota, s.f. 

fl. lOv .12-15 

Conjunto de navios; esquadra. 
[ ... ] posto que o capitam moor desta 

vossa frota e asy os ·outros capitaães scre
puam a vossa alteza [ ... ] 

fl.1.2-3 
[fl. l. 25] 

fruto, s.1n. Var.: fruito. 
A parte produtiva do vegetal, que 

é o ovário da flor fecundado e de
senvolvido. 

[ ... ] n~ com é se nõ dese jnhame que 
aquy ha mujto e de9a semente e frutos que 
a tera e as aruores de sy lançam. [ .. . ] 

fl . llv. 10-12 
- Fazer fru,to: V. Fazer, 10. 

fugir, v.i. Var.: fogir. 
Evitar; escapar-se. 
[ ... ] ante dise ele que lhe tomara hu Lí 

deles huúas continhas amarelas que ele 
leuaua e fogia cõ elas [ ... r 

fl.8.29-31 
[fogidos: fl.13.31] 
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fundo, s.m. Var.: fumdo. 
A parte mais baixa. 
[ . .. ] e huüa daquelas moças era toda 

timta de fumdo a cjma daquela timtura 
[ ... ] 

fl. 4v .15-16 

fura-buxo, s.m. Var.: fura buchos. 
Ave aquática da família dos Proce

larídeos. 
E aa quarta feira segujmte pola manhaã 

topamos aves a que chamã fura buchos· 
[ ... ] 

fl. 1. 26-fl .1 V .1 

furado, adj. 
Que tem algum furo ou buraco. 
[ .. . ] traziam ambos os beiços de baixo 

furado9 [ ... ] 
fl.2v.10-11 

[fl . 4.18; fl.1.26; fl.8v.23] 

gaita, s.f. 
Instrumento de sôpro. 
[ ... ] cõ jsto se volueo bertolameu dijz 

ao capitam e viemonos aas naaos a comer 
tanjendo tronbetas e gaitas [ ... ] 

[fl. 7v .13] 

gaiteiro, s.m. 
Tocador de gaita. 

fl.5v .27-29 

, 

_ [ .. . ] e levou comsigo hu ü gayteiro noso 
co sua gaita [ .•. ] 

fl. 7v .12-13 

galante, adj. Var.: galamte. 
Gracioso, esbelto. 
[ ... ] e logo acodirã mujtos aa beira 

dele aly verjees galante9 pimtados de preto 
e vermelho [ .•. ] 

fl.6v .35-fl. 7 .2 
[galamte: fl.11. 2] 

G 

- s.m. 
[ ... ] trazia este velho o beiço tam fu

rado que lhe caberja pelo furado huú gram 
dedo polegar [ . .. ] 

fl. 7 .25-27 
[fl. 7 .28] 

furador, s.m. 
Objeto de metal, ou qualquer outra 

substância, que serve para abrir e 
perfurar. 

[ ... ] e de grosura dhuü fuso dalgodam 
e agudo na põta coma furador. [ ... ] 

fl.2v .13-14 

fuso, s.m. 
Instrumento roliço sôbre o qual se 

forma a maçaroca ao fiar. 
[ ... ] e de grosura dhuü fuso dalgodam 

[ ... ] 

galinha, s.f. 
Fêmea do galo. 

fl.2v .13 

[ ... ] mostraranlhes huü a g. • casy aviam 
medo dela e nõ lhe queriam poer a maão 
[ ... ] 

fl.3.12-14 
[fl.llv.8] 

genro, s.m. Var.: jenrro. 
O marido da filha em relação aos 

pais dela. 
[ ... ] a ela peço que [ ... ] mãde vijr 

da jlha de sam thomee jorge dosoiro meu 
jenrro. [ ... ] 

fl.14. 7-10 

gente, s.f. Var.: jente, femte. 
1. Os habitantes de um país. 
[ ... ] em quanto esteuemos aa misa e 

aa pregacom seriã na praya ou~ tanta 
gente pouco mais ou menos como os dom
tem [ ... ] 

fl.5.23-25 
[jente: fl.6.27; fl.6v.24; fl.8.12; fl.11. 
31; femte: fl .11. 23; fl.13. 3,21; fl.13v. 23] 

2. Conjunto de pessoas. 
. [ ... ] mas por que a jente nossa pasava 
Ja pera aquem do rrio./ aly falauã e traziam 
mujtos arcos e contjnha9 daquelas ja ditas 
1 ... ] 

fl. 6v. 28-81 

gentil, adj. Var. : jentijs ( pl. ) . 
Elegante, formoso. 
[ ... ] aly amdauam antreles tres ou qua

tro moças bem moças e bem jentijs [ ... ] 
fl.4.24-26 

geral, adj. Var.: feeral. 

Comum, aplicável a um grande 
número de pessoas ou coisas. 

[ ... ] por que jeeral costume era dos 
que asy leuauom per força pera algüa parte 
dizerem que ha hy todo o que lhe pre
guntam./ 

fl.6.21-24 

gordo, adj. 
Que tem o tecido adiposo muit-0 

desenvolvido. 
[ ... ] porque os corpos seus sam tam 

limpos e tam gordos e tam fremosos que 
nõ pode mai9 seer. [ ... ] 

fl.8.18-20 

gostar, v.t. 

Sentir o sabor de, provar. 
[ ... ] trouueranlhes vinho per hCía taça. 

poseranlhe asy a boca tã malaues e nõ gos
tarã dele nada nem o quiseram mais/ [ ... ] 

fl.3.18-20 

grã, adj. Var.: gram. 
Que tem grandes dimensões. 
[ ... ] e sabado xüj do dito mes amtre 

as biij e ix oras nos achamos amtre as 
canareas mais perto da gram canarea [ ... ] 

fl. I .17-19 
[fl. 7 .27] 

graão: V. grão. 
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gracioso, adj. Var.: graciossa. 
1. Bonito, galante. 
[ · .. ] que ela nõ tijnha tam graçiossa 

[ ... ] 
[gracioso: f1. 7v .12] 

fl.4v .18 

2. Aprazível, agradável. 
[ . .. ] E em tal maneira he graciosa que 

querendoa aproueitar darsea neela tudo per 
bem das agoas que tem./ 

f1 .13v .19-21 

grande, adj. Var.: gramde, grãde. 
1. De tamanho avantajado. 
[ . . . ] e neeste dia [ ... ] ouuemos vjsta 

de tera .s. premeiramente dhu ú gramde 
monte muy alto. e rredondo [ ... ] 

fl.lv.1-4 

[grande•: fl. lv .5; fl. 2. 8; fl. 2v. 38; fl.3v. 
5; fl.4v .29; fl.6.1; fl. 7v .25; fl.8 .36; 
fl. 9.29; fl.9v .13,34; fl.10.8; fl. IOv .18, 
24; fl.11.8; fl.lSv.6,8,11] 

2. Alto. 
[ ... ] alguns deles por o sol seer grãde 

ê nos estando comungando aleuantarãsse 
[ ... ] 

fl .12. 32-33 

grandura, s.f. Var.: gramdura. 

Qualidade do que é grande. 
[ ... ] de boa gramdura e rrapados [os 

cabelos] ataa per cjma das orelhas. [ .•. ] 
f1. 2v. 20-21 

grão, s.m. Var.: graão. 

Semente de qualquer planta. 
[ •.. ] traziã algu üs deles hu ús ourjços 

verdes daruores que na cor querjam pare
cer de castinheiros se nõ quanto herã mais 
e mais pequenos e aqueles herã cheos dhuO.s 
graãos vermelhos pequeno9. [ ... ] 

fl. 8v. 24-28 

gromete: V. grumete. 



grosso 

grosso, adj. Var.: grosa. 
Encorpado, não miúdo. 
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[ ... ] vijnha hu ü mujto grande camarã e 
muito grosso que em nhuú tempo o vy 
tamanho. [ ... ] 

fl.6.1-3 
[grosa: fl. 5v. 36] 

· grossura, s. f. Var. : grosura. 
Dimensão do contôrno de um 

objeto. 
[ ... ] e de grosura dhu O. fuso dalgo- .. 

dam [ ... ] 

haver, v.t. Var.: aver. 

1. Existir. 

fl.2v.13 

[ ... ] e a noute segujmte aa seg4ª feira. 
lhe amanh~ceo se perdeo da frota vaasco 
datayde com a sua naao sem hy auer tempo 
forte n3 contrairo pera poder seer. [ ... ] 

fl. I .24-27 

[aja: fl.13v.14; avia: fl.3.6,8,11; fl.7.12, 
25; ouuese: fl. 4v. 5; fl .13v. 25; ha: fl. 6. 
23; fl. 7v .3,4; fl.9.23; fl.11.14; fl. llv. 7, 
10; averja: fl.9.9; avera: fl.10.1; ajam: 
fl.10. 9; auera: fl.13v. 41 

2. Conseguir, obter. 
[ ... ] aly nom pode deles auer fala ne 

entedimento que aproueitasse polo mar 
quebrar na costa. [ ... ] 

[fl.2. 7; ouue: fl.4.30] 

3. Ter. 

· fl. lv .32-34 

[ ... ] a qual bem çerto crea q por afre
mosentar nem afear aja aquy de poer mais 
ca aquilo que vy e me pareçeo./ 

fl.1.9-11° 

[ey: fl.1.15; aviam: fl.3.13; ouuesem: fl. 
9v.28] 

H 

grumete, s.m. Var.: gromete. 
O que a bordo de um navio tem 

graduação inferior à de marinheiro. 
[ ... ] deu huil gromete a huil deles huo a 

annadura grande de porco montes bem 
rreuolta [ ... } 

[fl.13.29] 

guarda, s.f. 
Vigilância. 

fl. lOv .17-19 

[ ... ] aa terça feira depois de comer 
fomos e trra dar guarda de lenha e lauar 
rroupa./ 

fl. 9v .1-2 

4. Dever, ser conveniente. 
[ ... ] e fomola poer [a cruz] onde avia 

de seer que sera do rrio obra de dous tiros 
de beesta./ 

fl.12 .11-12 

[aviamos: fl.9v.25; ha: fl.8v.15; fl.9.34; 
fl.10.17; am: fl.11.27] 

5. Ter a intenção de. 
[ ... ] jsto nom querjamonos emtender 

porque lho nõ aviamos de dar [ ... ] 
fl.3.30-31 

[ha: fl.14. 7] 

6. Receber, tornar. 
[ ... ] e huü dos nosos deulhe pola pedra 

huú sonbreiro uelho nõ por ela valer algúa 
coussa. mas por mostra. e despois a ouue 
o capitam. [ ... ] 

fl. 1.33:..36 

7. LoctJÇÕES: 

a. Haver por bem = considerar, 
julgar, decidir. 

[ ... ] e ouuerã por bem que lancasem 
a cada huú sua [a cruz] ao pescoço./ 

fl .12v. 21-23 

b. Haver vista de = avistar. 
[ ... J e domingo xxij do dito mes aas 

x oras pouco mais ou menos ouuemos vista 
das jlhas do cabo verde [ ... ] 

fl.1.21-23 
[fl. lv .17] 

hir: V. ir. 

história, s.f. Var.: estorea. 
Exposição de fatos relativos ao 

passado bíblico. 
[ ... ] e preegou huúa solene e prouei

tossa preegaçom da estorea do auanjelho. 
[ ... ] 

fl.5.17-18 

ho: V. 01, 0 2
• 

hoje, adv. Var.: oje. 
O dia em que se está. . 
[ ... ] o qual veo oje aquy vestido na 

sua camisa e cõ ele huú seu jrmão [ .•. ] 
fl. llv .27-28 

[fl.llv.31; fl.12v.12; fl.13.14,15; fl.14. 
12} 

homem, s.m. Var.: honieê, home. 
1. Indivíduo da espécie. humana, 

do sexo masculino. 
[ ... ] e daly ouuemos vista dhomeés q 

amdauam pela praya [ ... ] 
fl.lv.17-18 

(fl.1V.25,27; fl. 2. 20,36; fl. 3V .11,21; fl. 4. 
34; fl.6.18,21,25; fl.6v.23; fl.9v.22; fl. 
llv .2,9; homê: fl.2.33; fl.3v .34; fl.5v .23; 
fl.7v.11; fl.9.4; fl.11.23; fl.llv.20; fl. 
12v.1] 

2. Homem de prol, homem nobre. 
[ ... ] mas ele nõ qujs se nõ dous mãce

bos desposto9 e hom•ees de prol./ 
fl.10.31-fl. lOv .1 

idolatria, s.f. Var.: jdolatria. 
Adoração dos ídolos. 
[ ... ] per onde pareçeo a todos que 

nhuua jdolatria né adoraçom teem./ 
fl.13.6-7 
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3. Pron. indef., alguém. 
[ ... ] Dauãnos daqueles arcos e seetas 

por sonbreiros e carapuças de ljnho e por 
qualqr coussa que lhes homé queriã dar./ 

fl.4.11-13 
[home: fl.7.24; fl.8.1; fl.11.13· fl.llv 
18} ~ • 

honra, s.f. Var.: ho-mrra. 
Distinção, mercê, consideração. 
[ ... ] ao qual fez mujta homrra e deulhe 

huila camisa mourisca e ao outro hu ua ca~ 
misa destoutras./ 

fl.12v. 33-fl .13. 2 

hora, s.f. Var.: ora. 
1. Cada urna das vinte e quatro 

partes iguais em que se divide o dia. 
[ ... ] e sabado xiiij do dito mes amtre 

as biij e ix oras nos achamos amtre as 
canareas [ . . . ] 

fl.1.17-18 
[fl.1.22; fl.lv.16; fl.2.11; fl.12v . .29] 

2. Espaço de tempo em que se faz 
«alguma coisa. 

[ ... ] aly folgou ele e todos nos outros 
bem húa hora emª [ ... ] 

fl. 4v. 32-83 

hóspede, s.m. Var.: ospede. 
Pessoa que dá ou recebe hospeda

gem, gratuita ou .não. 
[ ... ] chegou sancho detoar com seus 

dous ospedes [ ... ] 

[fl.lOv.12; fl.llv . .25] 

hy: V. aí. 

fl. lOv .10 

ignorância, s. f. V ar. : jnorq.mçia. 
Incompetência. 
[ ... ] pero tome vossa alteza minha jno

ramçia por boa vomtade. [ ... ] 
fl.1.8-9 
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igual, adj. Var.: jgual. 
Uniforme. 
[ ... ] de maneira que amdaua a cabeleira 

muy rredomda e muy basta e muy jgual 
que nó fazia mjngoa mais lauajem pera a 
leuantar./ 

fl. 2v. 28-30 

ilha, s.f. Var.: jlha. 
Pequena porção da superfície da 

Terra cercada de água por todos os 
lados. 

[ ... ] e domingo xxij do dito mes aas 
x oras pouco mais ou menos ouuemos vista 
das jlhas do cabo verde .s. da jlha de sã 
njcolaao [ ... ] · 

[fl.1.32; fl.14.9,12] 

ilharga, s.f. Var.: jlharga. 
Lado de qualquer corpo. 

fl. l. 21-23 

[ ... ] e herã [as casas] de madeira e 
das jlhargas de tauoas e cubertas de palha 
de rrazoada altura [ ..• ] 

fl.9.11-13 

ilhéu, s.f. Var.: flheeo e flheo. 
Rochedo grande no meio do mar. 
[ ... ] soomente sayo ele com todos em 

hu ú jlheeo grande que na baya esta [ ... ] 
fl.4v .28-29 

[fl. 5. 3,5; jlheo: fl. 5v. 32] 

imprimir, v.t. Var.: enpremar. 
Gravar. 
[ ... ] por q çerto esta jente he boa e 

de boa sijnprezidade e enpremarsea ligei
raméte neeles qualqr crunho que lhes qui
serem dar [ . . . ] 

fl.11.31-fl.llv.1 

infindo, adj. Var.: fmfimdo. 
Que não tem fim; numeroso, va

riado. 
[ ... ] mas seg° os aruoredos sam muy 

mujtos e grandes e djmfimdas maneiras nõ 
doujdo que per ese sartaão ajam mujtas 
aues. [ ... ] 

[fl .13v .19) 
fl.10. 7-10 

informação, s.f. Var.: enformaçom. 
Notícia. 
[ ... ] e que mjlhor e mujto mjlhor en

formaçom da trra dariam dous homeés des
tes degradados que aquy leixasem. [ ... 1 

fl. 6.24-26 

inhame, s.f. Var.: fnhame. 
Nome de diversas plantas da fa

mília das Dioscoreáceas, de tubér
culos comestíveis. 

[ ... ] e que lhes dauam de comer da
quela vianda que eles tijnham .s. mujto 
jnhame e outras sementes [ ... ] 

fl. 9.21-23 
[fl.llv.10] 

inocência, s.f. Var.: fnoce111fia, fno
çemcia, jnoçencia, fnocêcia, jnocem
çea. 

Qualidade ou estado de quem está 
inocente. 

[ ... ] e estam açerqua disso com tamta 
jnocemçia como teem em mostrar o rrostro./ 

fl.2v .8-10 
[jnoçemçia: fl. 7 .11; tnoçencia: fl.11.23; 
fnocecia: fl.13.20; jnocemçea: fl.13.23] 

inteiro, adj. 
Que tem tôdas as suas partes. 
[ ... ] mas nõ topará cõ nhüa peça jntn 

[ ... ] 
fl.6.4 

• . V h' u, v.i. ar.: ir. 
1. Passar de um lugar para outro. 
[ ... ] e segujmos dirt0~ aa terra e os 

naujos pequenos diãte himdo per xbij xbj 
xb xiiij xiij xij x. e ix braças ataa mea legoa 
de tna [ ... ] 

fl . 1 V .12-14 
[f<>mos: fl.2.13; fl.3v.2; fl.5v.32; fl.6v. 
3; fl.7v.23; fl.1v.24; fl.9v.1; fl.10.18; 
fl.llv.33 fl.12.4; fl.13.25; himos: fl.2v. 
36; f01'am: fl. 3v .31; fl. 6v .13; fl. 8.32; fl. 
8v.17; fl.9.6; fl.11.22; hir: fl.3v.12; fl. 
4v.31; fl.5.2; fl.lv.24; fosem: fl.4.33; 
fl.5.4; fl.9.3; fl.9v.27; fose: fl.3v.19; 
foy: fl.3v.34; fl.8.26; fl.10.23; fl.11.7; 
h;ndo: fl.5v.3; himdo: fl.7v.24; forã: fl. 
5v.34; fl.8v.11; fl.9v.30; fl.12.9; hirmos: 
fl.6.12; fl.11.16; hiamos: fl.6v.6; hian: 
fl.6v.21; foran: fl.7v.22; fosse: fl.8.25; 
fooiola: fl . 12 .11; fosemos: f1. 6v .1] 

2. Navegar. 

[ ... ] e mandou o capitam aos nauios 
pequenos que fosem mais chegados aa trra 
[ ... ] 

fl.2.21-22 

3. Deslocar de um lugar para fazer 
alguma coisa. 

[ ... ] e mujtos deles os hiam logo poer 
é trra e outro9 os nõ punham. [ ... ] 

fl. 5v .11-12 

4. Estar na iminência de. 

[ ... ] e o capitã lha fez tirar [a pedra 
verde] e ele nó sey que diaabo falaua e hia 
cõ ela pera a boca do capitam pera lha 
meter./ 

fl. 7 .29-31 

5. Desaparecer. 

[ ... ] e tamto que saymos em trra foise 
logo cõ ela que nõ pareçeo hy mais./ 

fl. lOv. 24-26 

6. LOCUÇÃO: 

Ir em terra = desembarcar. 

[ ... ] fomos todos nos batees en1 tera ar
mados e a bandeira cõ nosco./ 

[fl.9v.l; fl.lOv.8; fl.3v.10] 

já, adv. Var.: ja. 

1. Então. 

fl.6v .3-4 

[ ... ] e quamdo fezemos vela seriam ja 
na praya asentados jumto cõ o rrio, obrra de 
lx ou lxx homeês [ ... ] 

fl.2.18-20 

[fl. 9v .24; fl.11.5; fl. llv .23; fl.12. 71 
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irmão, s.m. Var.: frmiío, frmaão. 
Filho do mesmo pai e da mesma 

mãe, ou só do mesmo pai ou só da 
mesma mãe. 

[ ... ] o qual veo oje aquy vestido na 
sua camisa e cõ ele huü seu jnnão [ ... J 

fl. llv .27-28 
[frmaao: fl.12v .33] 

isso, pron. e loc. adv. Var.: jsso, 
ysso. 

Essa( s) coisa( s). 

[ ... ] por seer home vyuo e deestro pera 
jsso meteose loguo no esquife [ ... ] 

fl.2.33-34 
[fsso: fl. llv .19; fl.12v .27; fl.13.10; ysso: 
fl. 9v .14] 

- por isso, loc. adv. = por causa. 
disso. 

[ ... ] de que tiro seer 
de pouco saber e por 
esqujvos./ 

jente bestial e 
ysso sam asy 

fl.8.11-13 

isto, pron. Var.: jsto, esto. 
[ ... ] jsto nom querjamonos emtender· 

porque lho nõ aviamos de dar [ ... ] 
fl.3.30-31 

[fsto: fl. 6v. l; fl. 8 .20; fl.12v. 28; isto;
fl. 3. 28; fl.13.25; esto: fl.6 . .20] 

2. Com sentido intensivo. 

[ ... ] trouueos logo ja de noute ao ca
pitam omde foram rrecebidos com muito
prazer e festa./ 

fl.2v .2-4' 

[fl.3v.37; fl.8.37; fl.12v . .29; fl.13.13;. 
fl.4v .85; fl.10.26] 
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3. Anteriormente. 
[ ... ] as quaaes [almadias] nó sam feitas 

como as que eu ja vy. [ ... ] 
fl.5.32-33 

[fl.8.11; fl . 12.17] 

4. Sem detença. 
[ ... ] mas por que a jente nossa pasava 

ja pera aguem do rrio./ 
fl. 6v. 28-30 

• • Jazer, v.i. 

1. Permanecer. 

[ ... ] a qual amcorajem dentro he tam 
grande e tã fremossa e tam segura que 
podem jazer dentro neela mais de ij• navjos 
e naaos. [. .. ] 

fl.3v .4-7 
[iouuesemos: fl.2.16; fouu.emos: fl.lv.10; 
fl.11.10] 

2. Estar deitado. 

[ ... ] e Iançarãlhes huü manto é cjma e 
eles cõsentiram e jouueram e donnjram./ 

jdolatria: V. idolatria. 

jeeral: V. geral. 

jemte: V. gente. 

jenrro: V. genro. 

jente: V. gente. 

jentil: V. gentil 

jgual: V. igual. 

jlha: V. ilha. 

jlharga: V. ilharga. 

jlheeo, jlheo: V. ilhéu. 

jmfimdo: V. infindo. 

jnhame: V. inhame. 

jnoçemçia: V. inocência. 

jnoramcia: V. ignorância. 

fl.3.38-39 

joelho, s.m. Var.: giolho. 

Parte anterior da articulação da 
perna com a coxa. 

[ ... ] antre as quaaes amdaua huúa com 
huúa coxa do giolho ataa o quadril e a 
nadega toda tjnta daquela tintura preta e 
o al. [ ... ] 

. fl. 7 .5-8 
[fl.7.9; fl.11.19; fl.12.19,25] 

jôgo, s.m.: V. mancal. 

jóia, s.f. Var.: foya. 

Objeto de adôrno, principalmente 
de ouro ou prata, incrustado com pe
dras preciosas. 

[ . .. ] e meteoa no beiço asy rreuolta 
pera cjma e vijnha tam comtente com ela 
como se teuera huüa grande joya./ 

jrmão: V. irmão. 

jsto: V. isto. 

juntar, v.t. Var: fumtar. 

Reunir. 

fl. lOv. 22-24 

[ ... ] seriam ja na praya asentados jumto 
cõ o rrio, obrra de lx ou lxx homeês que 
se jumtaram aly poucos e poucos/ [ ... ] 

fl.2.19-21 

junto, adj. e loc. prep. Var.: fumto. 

1. Adf. Unido, pegado. 
[ ... ] soom te sam tres traues atadas jum

tas e aly se metiam iüj ou b ou eses que 
queriam [ .. . ] 

fl. 5 .33-34 

2. Loc. prep. 
Junto com, perto de. 
[ ... ] mas junto cõ ele lançauãno da 

maão e nos tomauamolos e pediam que lhes 
desem alguua coussa./ 

fl.4.5-7 
[fl.2.19] 

lá, adv. Var.: la. 
Naquele lugar, ali. 
[ . . . ] e tam.to que ele comecou pera la 

dhir acodirã pela praya homeés [ ... ] 
fl. 1 V. 24-25 

[la: fl. 3v .16,18,.'35; fl. 4v. 3,5; fl. 8. 26,34; 
fl.Bv.17; fl.9.3 ... ] 

lacão, s.m. Var.: lacam. 
Presunto. 
[ ... ] e de todo o que lhes deram co

meram muy bem. especialmente lacam co
zido frio e arroz. [ ... ] 

lagoa, s.f. 
Lago pequeno. 

fl. lOv .13-15 

[ ... ] e fomos ataa huüa lagoa 
dagoa doçe [ ... ] 

grande 

fl. 7v. 24-25 

lançar, v.t. e i. 

1. Deitar, jogar (ao mar). 
[ ... ] mandou lamçar o prumo acharam 

xxb braças [ ... ] 
fl. lv. 7-8 

[lancarãnas: fl.12v. 27; lancasem: fl.12v. 
22; lançau.a: fl .12v. 25] ' 

2. Jogar ao solo, plantar; fig. in
fundir, incutir. 

[ ... ] e esta deue seer a principal se
mente que vosa alteza em ela deue 
lamçar./ 

fl .13v. 23-25 

3. Jogar (ao pescoço), atirar; co
locar em. 

[ ... ] e folgou muito com elas e lancouas 
ao pescoço [ . . . ] 

[lançara: fl.3.38] 
fl.3 .24-25 

· 4. Jogar ao chão, atirar; l.argar . . 
[ ... ] mas junto cõ ele lançauãno da 

maão e nos tomauamolos [ ... ] 
fl.4.5-6 
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lavagem 

5. Atirar ao chão; espalhar, es
tender. 

[ ... ] e posese [o padre] em huüa ca
deira alta e nos todos !ameados per esa 
area [ ... ] 

fl.5.15-17 
6. Atirar (à praia); largar, deixar. 
[ ... ] e leuaram daly huQ tubaram que 

bertolameu dijz matou e leuaualho e lançouo 
na praya./ 

7. Fazer germinar. 
fl. 7v .31-33 

[ ... ] ne comê se nõ dese jnhame que 
aquy ha mujto e desa semente e frutos que 
a tera e as aruores de sy lançam. [ ... ] 

fl. llv.10-12 
8. LOCUÇÕES: 
a. lançar dncora, ancorar. 
[ ... ] omde todos lancamos amcoras 

[ ... ] 
fl.Iv.14-15 

b. lançar fora: (1) deitar (ao mar). 
[ ... ] aly lancamos os batees e esquifes 

fora [ ... ] .. 
(2) Expelir, cuspir. 
[ ... ] e alguna coussa se 

lamçauãna logo fora, [ ... ] 

[fl. 3.2.2] 

fl.lv.20 

a prouauaJ? 

fl.3.17-18 

largo, adj. Var.: larguo. 
Que tem grande extensão trans

versal. 
[ ... ] com huü porto dentro muito boo 

e muito seguro com huüa muy larga en· 
trada [ . .. ] 

[largu.a: fl.3v . .2] . 

lavagem, s.f. 
Ato ou efeito de lavar. 

fl.2 .26-28 

[ ... ] de maneira que amdaua a cabe
leira muy rredomda e. muy hasta e ~uy 
jgual que nõ fazia mjngoa ~mais laua1em 

:pera a leuantar./ :n. 2v. 28-30 
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lavar, v.t. Var.: lauar. 
Banhar em água ou outro líquido 

capaz de limpar o que está sujo. 
[ .. . ] aa terça feira depois de comer 

fomos é trra dar guarda de lenha e lauar 
rroupa./ 

lavrar, v.t. Var.: laurar. 
Trabalhar a terra, arar, arrotear. 
[ ... ] eles nõ lauram nem criam nem 

ha aquy boy nem vaca [ ... ] 
fl.llv.7-8 

ledo, ad;. 
Alegre. 
[ .. . ] E o capitã mandou [ ... ] que 

fosem amdar la antreles e asy a dº dijz por 
seer homê ledo com que eles folgauam. 
[ . .. ] 

fl. 9.1-4 

légua, s.f. Var.: legoa. 
Medida itinerária de cêrca de 

5 600 metros. 
[ ... ] e aly amdamos todo aquele dia 

em calma a vista delas obi a de tres ou 
quatro legoas. [ .. . ] 

fl.1.19-21 
[fl.1. 33; fl .1V.9,14; f}. 2, 25,30; fl. 9, 8; 
fl.13v .5] 

legume, s.m. 
Fruto das plantas leguminosas. 
[ ... ] e com jsto andam taaes e taro 

rrijos e tã nedeos. que o nó somos nos 
tamto com quanto trigo e legumes co
memos./ 

fl. llv .12-14 

leixar: V. deixar 

lençol, s.m. Var.: lençool. 
Peça de algodão, linho ou outro 

tecido que se estende na cama, sôbre 
o colchão. 

[ ... ] e mandoulhe9 fazer cama de len
çooes segº ele disse [ ... ] 

fl. lOv .3-4 
[fl. llv .30) 

lenha, s.f. 
Ramos secos, paus, troncos, achas, 

gravetos e tôda a matéria lenhosa 
que serve para alimentar o fogo e 
entreter a combustão. 

[. .. ] pera veer se achauamos algufía 
abrigada e boo pouso omde jouuesemos pera 
tomar agoa e lenha, [ ... ] 

fl.2.15-17 
[fl. 9v .12,32; fl.10.11; fl. lOv .8; fl.11.3) 

levantado, adi. Var.: leuantado. 
Pôsto no alto, alçado, erguido. 
[ ... ] e quãdo veo ao avanjelho que nos 

erguemos todos ê pee cõ as maãos leuanta
das. eles se leuantaram cõ nosco [ ... ] 

fl .12 .19-22 
[fl.12.26] 

levantar, v.t. Var.: leuamtar, leu-. 
antar. 

1. Pôr no alto, alçar, erguer: V. 
ALEVANTAR. 

[ ... ] E seendo no9 pela costa obra de 
x legoas domde nos leuamtamos acharam 
os ditos nauios peqnos huü arrecife [ ... ] 

fl.2.24-26 
[leuantar: fl.2v .30; leuantaram: fl.12.21; 
leuantarom: fl. 12 . 24] 

2. LocuçÃo: 
Levantar âncora = zarpar. 
[ ... ] E aa sesta pola manhaã as biij oras 

pouco mais ou menos per conselho dos pi
lotos mandou o capitam leuamtar amcoras 
e fazer vela [ . . . ] 

fl.2.11-13 

levar, v .t. Var.: letuir. 
1. Fazer passar alguma ooisa de 

um lugar para outro, transportar nos 
braços. 

[ ... ] e tomauã alguús barrijs que nos 
leuauamos e emchianos dagoa e trazianos 
aos batees. [ .. . ] 

fl.4.3-4 
[leuaua: fl.4. 7; fl.4v .3; leuauam.os: fl.4.• 
36; leuauiJ: fl. 9.28; leuar: fl.10.20,2l] 

2. Fazer passar alguém de um lu
gar para outro, conduzir. 

[ .. . ] aqueles que nos leuauamos acena
ramlhes que se afastasem [ ... ] 

fl. 3v. 22-23 
[fl.3v.26; leuasem: fl.3v.11; fl.6.27; 
leuamos: fl. 3v. 37; leuou: fl. 3v. 35; leuau
om: fl. 6. 22; levou: fl. 7v .12] 

3. Arrastar. 
[ ... ] hjndo bertolameu dijz em seu es

quife per mãdado do capitam diamte cõ 
huú paao dhuüa almaadia que lhes o mar 
leuara [ ... ] 

fl. 5v. 3-6 
[leuaram: fl. 7v .31; leuaua: fl. 7v .32) 

4. Trazer algo sôbre qualquer 
parte do corpo, como indumentária 
ou adôrno. 

[ . . . ] aos quaae9 mãdou dar [ . . . ] e 
dous rrosairos de contas brancas doso que 
eles leuauam nos braços [ ... ] 

fl. 3v .12-1-5 
5. Desempenhar. 
[ ... ] E pois que Sfior he çerto que asy 

neeste careguo que leuo como em oura 
qualquer coussa que de vosso seruiço for 
[ ... ] 

fl.14.4-6 

lhe, pron. 
A êle, a ela, a si. 
[ ... ] e a noute segujmte aa 9eg4ª feira 

lhe amanheceo se perdeo da frota vaasco 
datayde com a sua naao [ ... ] 

fl.1.24-26 
[fl.lv.28,31,34,36; fl.2.3 ... ; lho: fl.3. 
24,31,32; fl. 5v. 6,21 . .• ] 

ligeiramente, adv. Var.: ligeira
mete. 

Com facilidade. 
[ . . . ] e enpremarsea ligeiramête neeles 

qua}qr crunho que lhes quiserem dar [ ... ] 
fl .11. 32-fl. 11 V. J 

ligeiro, ad;. 
Desembaraçado, ágil, rápido. 
[ ... ] despois de dançarem fezlhe aly 

amdando no chaão mujtas voltas ligeiras 
e salto rreal [ . . . ] · · 

fl. 7v .16-18 
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limpo, ad;. 
1. Asseado. 

longo 

[ . . . ] eles porem cõ tudo andam mujto 
bem curados e mujto limpos [ ... ] 

[fl.8.19] 
fl.8.13-14 

2. Isento. 
[ ... ] e suas vergonha9 tam altas e tã 

çaradinhas e taro limpas das .cabeleiras que 
de as nos mujto bem olharmos nó tijnha
mos nhuúa vergonha. [ ..• ] 

3. Sem escolhos. 
fl. 4.27-30 

[ ... ] e ao sol posto obra de bj legoas 
de tera surgimos amcoras em xix braças 
amcorajem limpa [ ... ] 

fl. lv .8-10 

linho, s.m. Var.: lfnho. 
Gênero de plantas de haste fibrosa; 

tecido fabricado com essas fibras. 
[. .. ] soomente deullies hu f1 barete ver

melho e huüa carapuça de linho [ ... ] , 

[fl.6v .17; ljnho: fl.4.12] 

lo: V. 01, o2• 

logo, adv. Var.: loguo. 
Imediatamente. 

fl. lv .34-35 

t ... ] aly Jancamos os batees e esquifes 
fora e vieram logo todo los capitaães das 
naaos a esta naao do capitam moor e aly 
falaram. [ ... ] 

fl. lv .20-22 
[fl. 2v. 2; fl. 3 .10,18; fl. 3v. 21,34,35; fl. 
5v .9,11; fl.6 .5; fl.6v .10,13,35; fl. 7v. 
21 .. . ; loguo: fl.2.34] 

longo, ad;., loc. prep. e loc. adv. 
Var.: lomgo. 

1. Que se estende por grande es
paço de uma a outra extremidade; 
comprido. 

[ ... ] pelo sartaão nos pareceo do mar 
mujto grande por que a estender olhos n6 
podiamos veer se nõ tera e aruoredos que 
nos pareçia muy longa tera./ 

fl .13v .10-13 
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2. LOCUÇÕES: 

a. De longo, loc. ado. 
( ... ] E asy segujmos nosso caminho per 

este mar de lomgo [ ... ] 
fl.1.29 

[fl .2.21; fl .7v .23] 

b. De longo de, loc. prep. = ao 
longo de. 

[ ... ] e fomos de lomgo da costa com 
os batees e esquifes amarados per popa 
comtra o norte [ ... ] 

fl.2.13-15 

e. Ao longo de, loc. prep. 
[ ... ] traz ao lomgo do mar em algüias 

;partes grandes bareiras delas vermelhas e 
delas bramcas [ .. . ] 

fl.13v.5-7 
[fl.7 .19; fl .7v.3; fl.11.11 ; fl.12.lOJ 

d. Ao longo por, loc. prep. 
1 ... ] e fomos asy todos contra a trra 

-pera pasarmos ao longo per ondeies estauam 
I . .. ] 

fl.5v .2-3 

madeira, s.f. 
Parte lenhosa das plantas. 
[ ... ] e segº eles deziam foram bem 

hu üa legoa e meia a huüa pouoraçom de 
casas em que averja ix ou x casas as quaaes 
deziã q erã tam conpridas cada h üa 
comeesta naao capitana. e herã de ma- · 
deira [. .. ] 

fl . 9. 7-11 
[mad .. ": fl. 9v .18] 

mãe, s.f. Var.: may. 

Mulher, fêmea que dá ou deu à 
luz algum filho. 

( ... ] mas as pernas da may e o al nõ 
tb:a.zia nhuü pano./ 

fl. 7 .16-18 

louçainha (por), Zoe. ado. Var.: 
wuçaynha. 

Por vaidade. 

[ ... ] este que o agasalhou era ja de 
dias e amdaua todo por louçaynha cheo de 
penas pegadas pelo corpo [ ... ] 

fl. 4v .10-12 

lugar, s.m. 

Sítio onde está qualquer coisa. 

[ . .. ] por que toda aquela rribª do mar 
he apaulada per cjma e saay a agoa per 
mujtos lugares [ ... ] 

fl. 7v. 26-28 

lutar, o.i. Var.: lujtar. 
Esforçar-se por alguma coisa. 
[ •.. ] e mesturaramse todos tanto com 

nosco que nos ajudauam deles a acaretar 
lenha e meter nos batees e lujtauam cõ os 
nosos e tomauam mujto prazer./ 

f1.9v:7-11 

M 

mai~, s.m. Var.: mayo. 

Quinto mês do ano civil gregoriano. 

E oje que he sesta feira primeiro dia 
de mayo pola manhaã saymos em trra cõ 
nossa bandeira [ . . . ] 

fl. llv .31-82 

[fl.14.13] 

maior, adj. Var.: mayor. 

Comparativo de superioridade de 
grande. 

[ .. : ] amdauam aly mujtos deles ou casy 
· a maior ·parte. [ ... ] · 

fl.4.15 

mais, adf ., adv., loc; adv; ·e conf. 
Var.: majs. 

1. Adf. 
[ ... ] tã santo e vertuoso que nos causou 

majs deuaçam./ 

[fl.13v .27 . .. ] 

2. Adv. 

f1 . l 2v .14-15 

a) Designativo de comparação. 
[ ... ] e qual bem çerto crea q por afre

mosentar nem afear aja aquy de poer mais 
ca aquilo que vy e me pareceo./ 

fl .1.9-11 

[fl.1.19; fl. lv .4; fl.2.22; fl.3v .28,29; 
fl.13.22] 

b) Designativo de inclusão. · 
[ ... ] mas se ele queria dizer que leuaria 

as contas e mais o colar. jsto nom querja
monos emtender porque lho nõ aviamos de 
dar [ ... ] 

fl. 3. 29-31 

[fl.6.17] 

e) Designativo de tempo. 
[ ... ] por seer tarde e nom poder deles 

auer mais fala por aazo do mar./ 
fl.2. 7-8 

[fl.4.14,80; mafs: fl.1.28; fl.13.31 ... ] 

3. Loc. adv. 
[ ... ] traziã alguüs deles ouriços verdes 

daruores que na cor querjam parecer de 
castinheiros se nõ quanto herã mais e mais 
pequenos e aqueles herã cheos dhuús graãos 
vermelhos pequenos. 

fl. 8v .24-28 

[fl.3v. 7] 

4. Conj. adversativa senão. 
[ ... ] de maneira que amdaua a cabe

leira muy redomda [ ... ] que nõ fazia 
mjngoa mais lauajem pera a leuantar./ 

fl. 2v. 28-30 

- mais que = senão. 
[ ... ] antre todos estes que oje vierã nõ 

veo mais que huüa molher moça [ ..• ] 
fl .13 .15:-16 

[fl.10 . .2] 
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mal, s.m. 
Aquilo que é mau, desvantajoso, 

prejudicial. 
[ ... ] e andaua antreles sem eles emten· 

derem nada neele quanta pera lhe fazerem 
mal. [ ... ] 

f1. Sv. 23-25 

[fl. 7. 5) 

mancai, s.m. Var.: manqual. 
Bordão curto, ferrado nas pontas,. 

usado no jôgo do fito; o próprio jôgo 
do fito (ou da malha), que se joga 
numa cancha de uns oito ou dez me· 
tros de comprido. 

[ ... ] pasarãse logo todos a alem do 
rrio o qual nõ he mais ancho que huu jogo 
de manqual [ . .. ] 

fl. 6v .9-11 

mancebo, s.m. e adj. Var.: man-
çebo, mãcebo .. 

Diz-se do indivíduo que está na 
juventude. 

[ ... ] e mandou cõ eles pera ficar la 
huü mançebo degradado criado de dom 
joham teelo [ ... ] 

fl. 3v .16-17 

[fl. 3v . .26; fl.4.14; mãcebos: fl . 10 .31) 

- adf. 
Novo, jovem, juvenil. 
[. · .. ] e tomou em huüa almaadia dous 

daqueles homeês da trra mançebos e de 
boos corpos. [ ... ] 

fl.2.35-37 

mandado, s.m. Var.: mãdado~ 

Ordem, determinação superior. 
E seendo aº lopez nosso piloto em hu ü" 

daqueles naujos pequenos per mandad<>' 
do . capitam [ ... ] 

f1. 2. 31-3J'; 

[fl.6.6; mãdado: fl.5v .4] 
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mandar, v.t. Var.: má.dar. 
. 1. Enviar. 
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[ . . . ] preguntou mais se seria boo tomar 
aquy per força hu O par destes homeê9. pera 
os· mandar a vosa alteza. [ ... ] 

fl.6.16-18 
[fl.7v.1; fl.9.34; fl.13.8; mandou: fl.lv. 
22; manda: fl.2.6; mãdar: fl.8v.16] 

2. Enviar comunicação; comunicar. 
[ ... ] e preguntou asy a todos se nos 

pareçia seer bem mandar a noua do acha· 
mento desta trra a vosa alteza pelo naujo 
dos mantijm to• [ ••• ] 

fl. 6. 8-10 

3. Enviar de volta; restituir~ de
volver. 

[ ... ] tornamos e eles mandarom o de
gradado e nom quiseram que ficasse la cõ 
eles./ 

[mandaram: fl.4v .6] 

4. Ordenar. 

fl.4v .2-3 

· [ ... ] nem eles tam cedo aprêderiam a 
falar pera o 9aberê tam bem dizer que 
mujto mjlhor ho estoutros nom digam 
quando ca vosa alteza mandar. [ ... ] 

fl. 6.28-31 
fmandou: fl.lv.7; fl.2.12,21; fl.3.36; 
fl. 3v .1,9,16,19; fl. 5. 3,5; fl. 8. 24; fl. 9 .1,5; 
fl. 9v .26; fl.10.25; fl. lOv .1,3; mandasem: 
fl .9v.30; mãdou: fl.3v.12; mãde: fl.14.8; · 
mãdar: fl. 6.11; m/JdariJ,no: fl. 8. 38] 

maneira, s.f. 
1. Modo ou forma de ser ou · de 

fazer alguma coisa. 
[ · • . ) e entã estiraranse asy de CO$tas na 

alcatifa a dormjr sem teer nhuüa maneira · 
de cobrirem suas vergonhas [ ... ] . 

fl.3.32-34 
[fl. 2v .16,23; fl. 6v .15,32; fl. 8v .10; fl. 9v. 
21; fl.10.8,25; fl.llv.20; fl.12.27; fl..13v. 
20,31] ' 

2. Costume. 
[ ... ] e mandou CÕ eles pera ficar la 

hufl mançebo degradado [. ~ .J pera · ~dár_ 
la com eles e sal:er de seu vjuer e maneira 
[ ... 1 

fl.3v .16,.19 

3. LOCUÇÕES: 
a. De maneira que, loc. con;. = de 

modo que. 
[ ... ] de maneira que quando o batel 

chegou aa boca do rrio heram aly xbiij ou 
xx homees pardos [ ... ] 

fl. lv .26-27 
[fl.2v.28; manr": fl.4.9] 

b. Em maneira que, loc. conj. == de 
maneira que. 

[ ... ] e maneira que ~am muito mais 
nosos amjgos que nos seus./ 

fl.llv.16-18 
e. Maneira de, loc. prep. == a ma

neira de. 
[ ... ] deles a meetade da sua propria 

cor e a meetade de timtura negra maneira 
dazulada e outros quartejados descaques./ 

fl.4.22-24 
[fl'. 9. 32; fl.12. 7; fl. 2v. 5] 

manhã, s.f. Var.: manhaã.. 
O comêço do dia. 
E aa quarta feira segujmte pola manhaã 

topamos aves a que chamã fura buchos 
[ ... ] 

fl.1.36-fl. lv .1 
[fl.1.11; fl.2.11; fl.3v.1; fl.5.1; fl.lOv. 
8; fl.11.18; fl.llv.32; fl.13.32] 

manilha, s.f. Var.: manjlha. 
Argola de metal ou outra substân

cia usada nos braços e, às vêzes, nas 
pernas, como adôrno. · 

[ ... ] leuaua njcolaao coelho cascauees 
e n1anjlhas e hu09 daua hu\í cascauel e ·a 
outros hu ü a manjlha. [ ... ) 

manqual: V. mancai. 

manso, adj. 

fl.4. 7-9 

Brando, de bom gênio, domesti
cado. 

[ .. ·. ] eles porem cõ tudo andam mujto 
bem .curados e mujto limpos e naquilo me 
pareçe ajmda mais que sam coma aves on 
alimareas monteses que lhes faz ho aar 
mjlhor pena e mjlhor cabelo que aas 
mansas./ 

fl. 8 .13-18 
[fl.11. 5] 

mantimento, s.m. Var.: mantjmen
to, mantimêto. 

Gêneros, vitualhas, o que serve à 
alimentação. 

[ ... ] e preguntou asy a todos se nos 
pareçia seer bem mandar a noua do acha
mento desta trra a vosa alteza pelo naujo 
dos mantjm to• [ • • • ] 

fl.6.8-10 
[mantimetos: fl.10.19] 

manto, s.m. 

Vestidura larga e sem mangas, para 
abrigo da cabeça e do tronco; manta. 

[ ... ] e lançarãlhes hu ú manto e cjma e 
eles cõsentiram e jouueram e dormjram./ 

fl.3.88-39 

mão, s.f. Var.: maão. 

Parte do corpo na extremidade do 
braço e que serve para o tato e para 
a apreensão dos objetos. 

[ ... ] traziam arcos nas n1aãos e suas 
seetas. [ ... ] 

fl.1 V. 29-30 
[maão: fl. 2v .12; fl. 3. 4,10,14; fl. 3v. 22; 
fl.4.6,11; fl.7.21; fl.1v.9,14,35; fl.12.21, 
22,26; fl.12v. 26; fl.14 .11] 

mar, s.m. 

Grande massa de água salgada que 
cobre aproximadamente três quartas 
partes da superfície da Terra. 

[ ... ] E asy segujmos nosso caminho per 
este mar de lomgo [ ... ] 

fl.1.29 
[fl.lv.33; fl.2.8; fl.4.1; fl.5v.6; fl.7v. 
27; fl.13v.5,10] 

março, s.m. 

O terceiro mês do ano civil grego~ 
ria no. 

[ ... ] a partida de belem como vosa 
alteza · sabe foy segª feira ix de março. 
[ ... ..] ' 

fl. l .16-17 

71 mata 

mareante, s.m. 

Navegador, navegante, marinheiro . 
[ ... ] os quaaes herã mujta camtidade 

deruas compridas a que os mareantes chamã 
botelho [ ... ] 

fl.1.33-35 

marinhagem, s.f. Var.: nwrinhafem. 

A arte de navegar; a faina de bor
do; a navegação. 

[ ... ] da marinhajem e simgraduras do 
caminho nõ darey aquy cõta a vossa al
teza [ ... ] 

fl.1.11-13 

marinheiro, s.m. 

Diz-se de todos os homens do mar. 
[ ... ] aly folgou ele e todos nos outros 

bem hüa ora emª e pescaram hy amdand~ 
marinheiro9 cõ huü · chimchorro [ ... ] 

fl.4v.32-34 
[fl.7v.30] 

marisco, s.m. 

Nome genérico dos moluscos e 
crustáceos comestíveis, tais como a 
lagosta, o camarão, etc. 

[ ... ] forã alguüs em nos hy estãdo bus-· 
car marisco e nó no acharom. [ ... ] 

fl. 5v. 34-35 

mas, con;. 
Porém. 
Isto tomauamonos asy polo desejarmos/ 

mas se ele queria dizer que leuaria as contas 
e mais o colar. jsto nom querjamonos em
tender [. .. ] 

fl.3.28-31 

[fl.4.5; fl.4v.21,26; fl.5v.13; 
fl.6v.28; fl.7.16,35; . fl.Bv.2; 
7 .. . ) 

mata, s.f. 

fl.6.4; 
fl.10.6,. 

Bosque cerrado, floresta; mato.-
[ ... ] em quanto andauamos neesa mata· 

a cortar a lenha atrauesauam alguns pa-
pagayos per esas aruores [ ... ] , 

. fl. 9v .31-33 
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matar, v.t. 
Abater animais para consumo. 

· [ ... ] e pescaram hy amdando marinhei
ros cõ huú chimchorro e matarom pescado 
meudo nõ mujto. [ •.. ] 

[ma~ou: fl. 7v .32] 

may: V. mãe. 

mayo: V maio. 

mayor: V. maior. 

fl.4v .83-3$ 

me, pron. pess. da 1.ª pess. do sin
gular. 

· [ ... ] a qual bem çerto crea q por afre .. 
mosentar nem afear aja aquy de poer mais 
ca aquilo que vy e me pareçeo./ 

fl.1.9-11 
[fl.6v.27; fl . 13v.1; ma: fl.5v.14] 

mêdo, s.m. 
Temor, receio, sobressalto. 
[ ... ] mostraranlhes huO.a gª casy aviam 

medo dela [ ••• ] 
fl.3.12-13 

meetade: V. metade. 

meio, ad;. Var.: meo. 
Metade do objeto representado 

pelo substantivo que o exprime. 
[ ... ] aly folgou ele e todos nos outros 

bem ho.a ora e mª [ •.• ] 

fl.4v .32-33 
[mea: .fl.Iv.14; meia: fl.9.8} 

meio-dia, s.m. Var.: meo d;a. 
A hora que divide o dia em duas 

partes iguais. 
[ . . : 1 e jsto acabado era ja bem huü.a 

ora depoi9 de meo dja./ 
f1.12v.28-29 

mel, s.m. 
Substância açucarada que as abe

lhas preparam com o suco das flôres 
e depositam em alvéolos especiais 
para alimentação das larvas. · 

[ ... ] deranlhes aly de comer pam e 
pescado oozido. confejtos fartees mel · e 
figos pasados. [ ... ] , 

fl.3.14-16 

melhor, adf. e adv. Var.: milhor, 
mjlhor. 

1. adf. Comparativo de bom. 
[ ... ] e que mjlhor e mujto mjlhor en

formaçom da trra d~am dous home~s des
tes degradados que aquy leixasem. [ ... ] 

fI.6.24-26 
[fI.8.17; fl.13v.22] 

2. adv. Comparativo de bem. 
[ ... ] nom leixarey tam bem de dar 

disso minha comta a vossa alteza asy como 
eu milhor poder [ •.. ] 

fl.1.5-7 
[mjlhor: fI.6 .10,30,86; fl . 12.1;22] 

mem6ria: V. fazer, VI. e. 

menção: V. fazer, VI. d. 

menino, s.m. Var.: menfno. 
Criança do sexo masculino. 
[ ... ] tam bem andaua hy outª molher 

moça com ht1rü rilenjno ou menjna no colo 
atado com huü pano nõ 9eY de que aos 
peitos. [ ... 1 

menos: V. pouco, 3. a. 

meo: V. meio. 

fl. 7 .13-15 

mercê, s.f. Var.: merçee. 
Graça, favor, benefício. V:· 
[ ... ] peço que por me faze~, simgular 

merçee mãde vfjr da jlha de sam thomee 
jorge dosoiro meu jenro. [ .•. 1 

fl.14.8·10 
[fl.14.11] 

" ~es, s.m. 
Uma das doze partes em que está 

dividido o ano. · 
[ ... ] e sabado xiiij do dito mes amtre 

as. biij e ix oras nos achamos amtre as 
canareas [ . . . ] 

fl.1.17-18 
[fl. l. 21] 

mesmo, pron. e loc. adv. Var.: 
nieesmo. 

Que é como outra coisa, idêntico, 
semelhante. 

[ ... ] vjemos aas .naos a comer onde o 
capitã trouue cõsigo aquele meesmo que 
fez aos oq.tº ª aquela mostramça pera o altar 
e pera o ceeo [ ... ] . 

· fl. 12v. 80-82 

[meesmos: fl.13.6; meesma: fl.5.9; fl. 
11.9] 

- assim mesmo: V. assim III. a. 

mesturar: V. misturar. 

metade, s.f. Var.: m,eetade. 
Cada uma das duas partes que re

sultam de um todo dividido exata· 
mente pelo meio. 

[ ... ] que todos traziam aqueles bicos 
doso nos beiços e alguus que amdauam 9em 
eles traziam ·os beiços furados e nos buracos 
traziam huíí5 espelhos de paao que pareçiam 
espelhos de boracha e alguüs deles traziam 
tres daqueles bicos .s. hu ü na metade e os 
dous nos cabos. [. .•• ] 

fl.4.16-21 
[fI .4 .22,23; fl.8v .21] 

metal, s.m. 
Corpo mineral simples, dot~do de 

brilho próprio, bom condutor do ca
lor e da eletricidade e que, na eletró .. 
lise, se dirige para o pólo negativo. 

[ ... ] neela ata agora nõ podemos saber 
que aja ouro nem prata nem nhuúa cousa 
de metal nem de fero. [ ... ] 

fl . 13v .13-15 

7$ meu 

meter, v.t. 
1. Pôr em, colocar em, introduzir 

em. 
[ ... ] e tamto que a tomou [a armadura] 

meteoa logo no beiço [ ... ] 
f1. lOv .19-20 

[fl.lOv.22; metê: fl.2v .14; met«W: fl.2v. 
11; fl.7.28; meter: fl.7.31; fl.12.9] 

2. Pôr-se entre, juntar.se com. 
[ ... ] e levou comsigo huü gayteiro noso 

cõ sua gaita e meteose cõ eles a dançar 
tomandoos pelas maãos [ ... ] 

fl. 7v .12-14 

3. Pôr-se dentro, entrar. 
[ .•. ] acharam os ditos nauios peéi nos 

huü arrecife com huü porto dentro muito 
boo e muito .seguro com hu tia muy larga 
entrada e meteramse dentro e amaynaram 
[ ... ] . 

fI.2.25-28 

[meteo: fI.2.34; metendo-: fl.5v.9] 

4. Embarcar. 
[ ... ] e alguü:s deles se metiam em ai· 

maadias duas ou tres que hy tijnham [ .•. ] 
fl.5.30-32 

[fl.5.84; metemonos: fl. lOv .16] 

5. Carregar. 
[ ... ] e mesturaramse todos tanto com 

nosco que nos ajudauam deles aacaretar 
lenha e .meter nos batees [ ... ] 

metido, adf. 
Colocado, pôsto. 

fl. 9v. 7-10 

[ ..• ] e cortam sua madra e paaos com 
pedras feitas coma cunhas metidas em hu ü 

raao antre duas talas muy bem atadas 
... ] 

fl . 9v .18-21 

meu, pron. 
[ ... J a qual misa segº meu pareçer foy 

ouujda ~r. todos cõ mujto prazer e 
deuaçom. [ .. ~ ] 

fl.5.10-12 
[fl .14 .1 O; minha: fl. l. 6,8] 



meu do 

meudo: V. miúdo. 

milhor: V. melhor. 

mim, pron. da 1. ª pessoa do sin
gular. Var.: my. 

[ . .. ] e a my mandou que fose cõ ni
colaao coelho./ 

fl.Sv.19-20 
[fl.5v.14; fl .13 .3; fl.14 .7] 

n;iíngua, s.f. Var.: mjn.goa. 
Falta. 
[ . .. ] de maneira que amdaua a cabe

leira muy rredomda e muy basta e muy 
jgual que nó fazia mjngoa mais lauajem 
pera a leuantar./ 

fl . 2v. 28-30 

missa, s.f. Var.: misa. 
Ato religioso em louvor ao sacri

fício de Jesus Cristo. 
[ . .. ] antre todos estes que oje vierã nõ 

veo mais que huüa molher moça a qual 
esteue senpre aa missa. [ .. . ] 

fl.13 .15-17 
[misa: fl.5 .2,7,11,15,27; fl . 5v.32; fl.12. 
lfi; fl.12v .9] 

misturar, v.t. Var.: mesturar. 
Ligar, agregar, ajuntar. 
[ ... ] pero era a cousa de maneira que 

todos amdauam mesturados./ 
fl. 6v .14-15 

[fl. 6v .19; fl. 8v .19; mesturaran': fl. 8v. 5; 
mesturaram: fl . 9v. 7] 

miúdo, adj. e Zoe. adv. Var.: meudo. 
J?e pequeno tamanho. 
[ . : . ] e outro lhe deu huú rramal gran

de de com tinhas brancas meu das que que-· 
rem pareçer daljaueira [ .. . ] · 

n.2 -.s-5 
[fl . 4v. 34] 

-: pelo miúdo, Zoe. adv. = porme
nonz~damente. . 

. [ ... ] ca o des~jo que ti\'nha de vos tudo 
dize~ mo fez asy poer pe o meudo. [ ... ] 

fl.14.2-4. 

moça, s.f. 
Mulher jovem. 
[ .. . ] alf amdauam antreles tres ou qua

tro moças . .. ] 
fl . 4 . 24-25 

[fl .4v.15; fl . 8v .12] 

moço, adj. 
De pouca idade. 
[ ... ] tambem andaua hy outª molher 

moça com hu u menjno ou menjna no colo 
[ ... ] 

fl. 7 .13-14 
[fl.4 .25; fl.7.4; fl.13 .16] 

moita, s.f. Var.: mouta. 
Mata de plantas arborescentes, ras

teiras e densas. 
[ . .. ] e foram asy corêdo a alem do 

rrio antre hu üas moutas de palmas [ . . . ] 
fl. 8v. 31-32 

molhar, v.t. 
Umedecer. 
[ ... ] que esmagandoos antre os dedos 

fazia timtura muito vermelha da que eles 
amdauam timtos e quanto se mais molhavã 
tanto mais vermelhos ficauam./ 

fl. 8v. 28-31 

molher: V. mulher. 

monte, s.m. 
Elevação considerável de terreno 

acim.a do solo que o rodeia. 
[ .. . ] e neeste dia a oras de bespera 

ouuemos vjsta de tera .s. premeirâmente 
dhuü gramde monte muy alto. e rredomdo 
[ ... ] 

fl. lv .1-4 
[fl. lv .6] 

montês, s.m. e adj. 
Que cresce ou vive nos montes. 
[ ... ] tomauam logo hu üa esqu)ueza . 

coma monteses e foranse pera . cjma. L ... ] 
fl. 7v. 20-22 

75 . mulher 

- adf. 
[. .. ] deu huü gromete a huú deles huüa 

armadura grande de porco montes bem 
rreuolta [ ... ] 

mor: V. capitão. 

morada, s.f. 

fl . lOv .17-19 

Casa em que ordinàriamente habi
tamos; habitação, domiéílio. 

[ ... ] e jsto me faz presumir que nõ . 
teem casas nã moradas em que se colham 
[ ... ) 

fl. 8.20-22 

· mostra: V. amostra. 

mostrança, s.f. Var.: mostra~. 
Demonstração, manifestação, mos

tra. 
[ . . . ] vjemos aas naos a co1ner onde o 

capitã trouue cõsigo aquele meesmo que 
fez aos outº aquela .mostra1nça pera O· 
altar e pera o ceeo [ .. . ] 

fl . 12v. 30-32 

mostrar, v.t. 
1. Expor à vista, patente~r, exibjr. 
[ . . . ] nem estimam nhuO.a coussa cobrir 

nem mostrar suas vergonha&. [ ... ] 
fl .2v. 7-8 · 

[fl.2v.10; mostrará: fl.3.8; mostraran: fl. 
8 .11,12] ,. . 

. •, 

2. Apontar. 
[ . . . ] e depois mostrou o dedo pera o 

ceeo coma que lhes dizia alguúa cousa· de 
bem e nos asy o tomamos./ 

fl . 12v. 6:-8 

mourisco, adj. 
Que se refere ao que· é dos mpuros. 
[ .•.. ] e deulhe huüa c~~isa mourisca e 

aó outro· huüa camisa destoutras./ 
fl.13.1-2 

. . . 
mouta: V. moita; 

mover, v.t. 
Encaminhar-se para algum lugar. 
[ · · · ] acabada a pregacõ moueo 0 capitã 

e todos pera os batees cõ nosa bandra 
alta [ . . . ] 

fl . 5 . 36-fl. 5y. 2 

· muito, adj., adv. e pron. Var.: 
mujto, muy. 

Que ·é em grande quantidade. 
[ . · ·. ] · omde. foram rrecebidos com. muito 

prazer e · festa./ · · 
fl.2v. 3-4 · 

[mujta: fl.1.33; fl.8v .30; fl.4v .18; mufto: 
fl .5.12 . .. ] . 

- adv. 
[ ... ] acharam os ditos nauios peq nos 

hurü arrecue com huü porto dentro muito 
boo e muito seguro [ ... ] 

fl.2 .25-27 

[fl.3 .24; fl.3v.25; fl.7v.20; fl.6 .. 2; mujto: 
fl.7v.4; fl .9.29; fl.4v.35; fl.5.21 ; muy: 
fl .1v.3; fl. 2 .27; fl. 2v .24,25,29,33; fl. 8v: 
2; fl.4v.30; fl.5.6; . fl.7v:15 .. .. ] 

- pron. 
[ . . . ] e na praya amdauam m':1jtos cõ 

seus arcos e seetas [ . . . ] 
fl.2v .1 

[fl.3v· . 31,~8; {1.4.15] 

- mui muito .~ muitíssimo: .. 
· [ ... J alguüs deziã que virã rrolas mas 

eu nõ as vy mas segº os aruoredos sam muy 
mujtos e grande.s e djmfimdas maneiras 
[ ... ] 

mulher,_ s.f. :Var.: .molh_er. 
Pessoa . do. sexo feminino~ 

. . . .. 

fl . 10·.6-8 

[ ... ] que a mujtas molheres de nossa 
trra vendolhe .taaes feições. se fezera ver
gon~ por nom teerem a_ s~a comeela./ 

fl. 4v. l.8-20 .. · 
[fl.8v.13] 
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naao: V. nau. 

nada, pron. 
Nenhuma coisa. 
[ ... ] nõ quiseram comer daquilo casy 

nada [. .. ] 
fl.3.16-17 

[ ... ] trouueranlhes vinho per hua taça./ 
poseranlhe asy a boca tão malaues e nõ 
gostará dele nada nem o qui9eram mais. 
[ ... ] 

fl.3.18-20 

[fl.4v.6; fl .5.35; fl.5v.24; fl.9v.4] 

nádega, s.f. 
Cada uma das partes posteriores, 

carnudas, na parte superior e traseira 
das coxas. 

[ .. . ] antre as quaaes amdaua huüa 
com huü.a coxa do giolho ataa o quadril 
e a nadega toda tjnta daquela tintura preta 
e o al. [ ... ] 

nado, ·s.m. 

· Ação de nadar. 

fl. 7 .5-8 

[ ... ] pero he de todas partes cercado 
dagoa que nõ pode njmguem hir a ele sem 
barco ou a nàdo./ 

fl. 4v. 30.:32 

nao: V. nau. 

não, adv. Var.: nom, nõ, nã. 
Exprime negação. 
[ ... ] nom leixarey tam bem de dar disso 

minha comta a vossa alteza [ ... ] 
fl.1.5-6 

[fl.1.13.,28; fl. lv .32; fl.2. 1,11; n.'2v . .2; 
fl.3.30; fl.Sv . .24,.27; fl.4.2: .. ; oo: fl.l. ' 
12; fl. 2v. ~8,29; fl. 3. l,12,13,16,19,22,31, 
SS .• • ; oo: fl.5v .21) · 

N 

naquele, contr. da rwep. em .e ~ 
rwon. aquêle. 

[ ... ] detremjnou o capitam dhir ouuir 
misa e preegaçam naquele jlheeo. [ ... ] 

fl.5.1-3 
[fl.5.5) 

naquilo, contr. da prep. em com o 
rwon. aquilo. . 

[ •.. ] e aly pararom e naquillo foy o 
degradado com hu n homê que logo ao · 
sair do batel ho agasalhou [ ... ] 

fl. 3v. 33-35 
[fl.8.15] 

nariz, s.m. 
A parte saliente do rosto, onde re

side o órgão do olfato. 
[ ... ] a feiçam deles he seerem pardos 

maneira dauermelhados de boõs rrostros e 
boos narizes bem feitos,/ 

nau, s.f. Var.: naao, nao. 
Antigo navio de guerra. 

fl.2v .5-6 

[ ... ] e a noute segujmte aa seg4ª feira 
lhe ·amanheceo se perdeo da frota vaasco 
datayde com a sua naao sem .hy auer tempo 
forte ne contrairo pera poder seer. [ ... ] 

fl.1.24-27 . 
[fl. lv .21'; fl.2.6,10,23.,29; fl.2v .36; fl. · 
3v .4,7', 9; fl.4.36; fl .4v .24,35; fl.5v .29; 
fl.6.6; fl.6v .38; fl .8.10,87; fl.9.I0,35; 
fl.10.11.,20,.22,30; fl.lOv.9; ·fl.llv.19,.22; 
fl.13.30; nao: fl. 9v .29; fl.12v .30) 

navegação, s.f. Var.: oouegaçam, 
nauegaçom. 

Ação de navegar; viagem por mar. 
[ •.. ] e asy os outros capitaães screpuam 

a vossa alteza a noua do achamento desta 
vossa terra noua que se ora neesta nauega
çam achou.[ ... ] 

fl.1.2-5 
[nauegaçom: f1. lSv . .26] · 

navio, s.m. V ar.: naujo, navjo. 
Embarcação de grande _porte. 
[ ... ] e segujmos dirt0

• aa terra e os 
naujos pequenos cliãte [ . .. ] 

fl.lv.12-13 
[fl.lv.19; fl.6.10; fl .10.19; nauio: fl.2. 
22,26; nav;o: fl. 3v. 7] 

necessário, adj. Var.: necesareo. 
Aquilo que é preciso para deter

minado fim. 
[ ... ] a esto acordaram que nó era ne

cesareo tomar per força homees. [ ... ] 
fl.6.20-21 

nédio, adj. Var.: nedeo.· 
Brilhante, luzidio, gordo. · 
[ ... 1 e com jsto andam taaes e taro 

rrijos e tã nedeos [ ... ] 
fl.llv.12-13 

negro, adj. 
Da côr do azeviche. 
[ ... ] e amdauam hy outrros quarteja

dos .de cores .s. deles a meetade da sua pro
pria cor e a meetade de timtura negra ma
neira dazulada e outros quartejados des
caques./ 

fl. 4 . .21-24 

nêle, contr. da prep. em com o 
pron. pessoal êle. Var.: neele. 

[ ... ] a qual amcorajem dentro he tam 
grande e tã fremossa e tam segura que 
podem jazer dentro neela mais de ij9 navjos 
e naaos. [ ... ] 

fl. Sv. 4-7 
[neela: fl .4v .27; fl.5v .9; fl . 13v .4,13,21, 
22,28; neele•: fl. 5. 6; fl. 5v. 25; fl. 8v. 23; 
fl .11.32] . 

nem, conf. Var.: nê. 
[ ... ] a qual bem çerto crea q por afre

mosentar nem afear aja aquy de poer mais 
ca aquilo que vy e me p,areçeo./ 

. ~.1 . 9-11 
·[fl.2v. 7,8; fl.3.20; . n.·sv .28; fl.4 .32; fl. 
5v.21; fl.13v.14',I5; ne: fl.1.26;' fl.lv. 
32; fl-.4.30; fl.5v.15; fl.6v.28; fl.8.22; 
fl.llv.IO] . 

77 nisto 

nenhum, pron. V ar .. ~ nhuüa, ne
huüa, nhuü, nenhua, nhüa. 

Nem um. 
[ .. . ] quando o batel chegou aa boca 

do rrio heram aly xbiij ou xx homees pardos 
todos nuus sem nhuü.a cousa que lhes co
brisse suas vergonhas. [ ... ] 

f}. 1V.26-29 
[nhuua: fl.2v. 7; fl.3.2; fl.4.29; fl.6.4; 
fl.11.25; fl.13. 7; fl.3.34; fl. 7 .12 fl.8. 
23; nhuú: fl.4v.20; fl.6.2; fl.9.13,26; 
nhua: fl.1.17; nhuüa: fl.8 . .29; fl.llv.8] 

nesse, contr. da rwep. em e do 
pron. êsse. Var.: neese. 

[ ... ] em quanto andauamos neesa mata 
a cortar a lenha atrauesauam alguQ6 pa
pagayos per esas amores deles verdes e 
outros pardos grandes_ e pequenos [ . .. ] 

fl. 9v. 81-34 

neste, contr. dâ prep. em e do 
pron .. êste. Var.'. neeste. . 

( ... ] .e asy os outros capitaães screpuam 
a vossa alteza a noua do achamento desta 
vossa terra noua que se ora neesta nauega
çam achou. [ ... ] 

fl.1.2-5 
[neesta: fl.10.1; fl.13v.31; fl.14.1; neeste: 
fl.lv.2; fl.5v.32; f1.8v.17; fl.14.5; neste: 
fl .13v .18] 

ninguém, rwon. V ar.: njmguem, 
njnge .. 

Nenhuma pessoa. 
[ . . . ] e nõ fezeram nhuúa mençam de 

cortesia nem de falar ao capitam nem a 
njrpguem. [ ... ] 

fl.3.1-3 
[fl. 4v. 26,27,31; fl. 6. 28,32~ · fl. 7. 23; nfng·ê: 
fl.4.32) 

nisto, contr. da .prep. em e da 
pron . . isto. :var.: . ~j~o, nysto. . 

· [ ~ .. ] . foy per. todos : ou a mayor parte 
dito que seria ·m\,ljto ~ ~· e njsto comcru-
dfr~am ./ . · 

fl.6.14-15 
[nysto: fl.12.18) 
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no, contr. da 'P"ep. em e dn. arl. 
def. o. 

[ . . . ] e o capitam mandou no batel em 
trra njcolaao coelho pera veer aqle rrio 
f .. .. 1 

fl . lv .22-24 

[fl . 2v. 26; no' : fl. 2 . 34; fl. 3. 8,26; fl. 3v. 
i5; fl .4. 16,18; na': fl. lv .29,33,35; fl.2. 
19; fl .2v. l ,36; fl. 3v .22; fl.4v.29 ... J 

nõ: V. não. 

noite, s.f . Var.: noute ( nou). 

O espaço de tempo entre o ·crepús
culo da tarde e o alvorecer da manhã. 

[ . . . J e a noute segujmte aa sega feira 
lhe amanheceo se perdeo da frota vaasco 
datayde com a sua naao [ ... ] 

fl.1.24-26 

[fl.lv. 10; fl.2.9; fl .2v.2; fl.4v.35; fl.8. 
37; fl. 9. 6; fl.10 .10,26; fl . lOv.2,5; fl.llv. 
28; fl.13 .30; nou: fl.llv .21] 

nome, s.m. 

Palavra que designa pessoa, coisa 
ou animal. 

[ .•. J ao qual monte alto o capitam pos 
nome o monte pascoal [ ... ] 

fl. lv .5-6 

norte, s.m. 

Um dos quatro pontos cardeais, o 
que fica em frente do observador que 
dá a direita ao lado de onde nasce 
o sol. -

[ .. • J e fomos de loqigo da costa com os 
batees e esquifes amarados per popa co~tra 
o norte pera veer se achauamos algur.a 
abrigada e boo pouso [ ... ] · : 

fl.2.13:..16 -
[fl.13v.2] 

nos, pron. 
Forma átona de nós. 
[ .. . ] e sabado xiüj do dito mes amtre 

as büj e ix oras nos achamos amtre as 
canareas [ . . . ] 

fl.1.17-18 
[fl.2.18,25; fl .2v .14; fl. 3 .5; fl.4.10; fl. 
4 .11; fl . lOv.17) 

n6s, pron. pess. da 1.ª pess. 4o 
plural. 

[ ... ] E seendo nos pela costa obra de 
x legoas domde nos leuamtamos acharam 
os ditos nauios peqnos huü arrecife [ ... ] 

fl.2.24-26 
[fl .3v .36,87; fl .4 .3,6,29; fl.4v .1,9; fl.11. 
241 

n6s outros, pron. comp. 
[ . .. ] e sancho de toar e simam de mi

randa e njcolaao coelho e aires corea e 
nos outros que aquy na naao cõ ele bimos 
asentados no chaão per esa alcatifa. [ ... ] 

· fl . 2v .34-fl.3.1 
[fl. 4v .24,82; fl.5 . 7 . .. ] 

nosso, 'fJ"Dn. e loc. pron. 
Que se refere a mim e a outros. 
[ .. . ] E asy segujmos nosso caminho pe:r; 

este mar de lomgo ataa terça feira doitauas 
de pascoa [ . .. ] . 

fl.1.29-30 

[fl.2.32; fl.llv.15; noso': fl.4.35; fl.6v. 
12,19; fl .1 .38; fl.7v .13; fl .9v.10; fl.llv. 
17; nossa: fl.4v.19; fl .5 .19; fl .6v.29; fl. 
10.11; fl.11 .29; fl . llv .32; fl.13.12; 
nosa': fl.5v .1; fl.6 .12; fl.Bv.11,18; fl.13. 
33; fl .13v. 29] 

- Nosso Senhor, loc. pron. = Je
sus Cristo, Deus. 

[ .. . ] aa qual praz~ a nosso Sfior que 
os traga./ 

fl.11 ~30 
[nosso Sº .. : fl. ll v .1] 

' 

nova, s.f. Var.: noua. 
Notícia. 
[ . . . ] e asy os outros capitaães screpuam 

a vossa alteza a noua do achamento desta 
vossa terra noua [ . . . ] 

fl . l. 2-4 
[fl. 6. 9; fl. 9v . 28] 

novo, adj. Var.: nouo. 
1. Ainda não conhecido. 
[ ... ] e asy os outros capitaães screpuam 

a vossa alteza a noua do achamento desta 
vossa terra noua [ ... ] 

fl.1.2-4 

2. Ainda não usado. 
[ ... ] aos quaaes mãdou dar senhas ca

misas nouas [ ... ] 
fl. 3v .12-13 

' 
01, art. Var.: ho, lo. 
[ ... ] posto que o capitam moor desta 

vossa frota e asy os outros capitaães scre
puam a vossa alteza [ ... ] 

fl.1.2-3 
[fl.1.32,34; fl.lv.6,81 ... ; ho: fl.5v.8; 
fl.8.17; fl.11.20; fl.12v.10; los: fl.lv. 
21; fl .5 .3; fl.6.5; fl. 7 .9] 

o2, pron. Var.: ho, lo. 
[ . .. ] ajmda que pera o bem contar e 

falar o saiba pior que todos fazer./ 
fl. l. 7-8 

[fl . 1 .13,27; fl.lv .31; fl.2v.16; fl.3 .11, 
20; fl.11.20; ho: fl.3v.35; fl.6.30; los: 
fl.lOv.30] 

obediência, s.f. Var.: obediençia. 
Ato ou efeito de obedecer. 
[ ... ] cõformandose cõ o sinal da cruz 

so cuja obediençia vijmos [ ... ] 
fl.5.19-21 

79 

o 

oficiar 

nu, adj. Var.: nuu. 

Não vestido, privado de vestuário, 
despido. 

[ . .. ] quando o batel chegou aa boca do 
rrio heram aly xbüj ou xx homees pardos 
todos nuus sem nhu ü a cousa que lhes 
cobrisse suas vergonhas. [ ... ] 

fl . l V, 26-29 

[fl.2v.7; fl.3v.22,37; nua' : fl .1.5,11] 

nunca, adv. Var.: nüca, numca. 
Em tempo nenhum. 
[ . .. ] falou estãdo o capitã com ele 

perante nos todos sem o n üca njnguem 
emtender nem ele a nos [ .. . ] 

fl. 7 .21-23 
[numca: fl.8.11] 

obra de, loc. prep. Var.: ob"a de. 

Cêrca de. 

[ ... ] e aly amdamos todo aquele dia 
em cahna a vista delas obra de tres ou 
quatro legoas. [ ... ] 

fl.1.19-21 

[fl.1 .32; fl.lv.8,18; fl.2.24; fl.3v.21 ; 
fl. 5v. 7; fl. 9v. 3; fl.10. 22; fl .12. 8,12,18; 
fl . 12v.28; ob"a de: fl.2.19] 

oficiar, v.t. Var.: ofeçiar. 

Celebrar o ofício divino. 

[ ... ] a qual [missa] dise o padre frey 
am.rique em voz entoada e oficiada cõ 
aquela meesma voz pelos outros padres e 
sacerdotes que aly todos heram./ 

fl.5.8-10 

[ofeçiada: f1 .12 .17) 
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oitava, s.f. 
Espaço de oito dias durante os 

quais a Igreja celebra alguma festa 
solene. 

[ ... ] E asy segujmos nosso caminho 
per este mar de lomgo ataa terça feira 
doitauas de pascoa [ ... ] 

oje: V. hoje. 

olhar, v.t. 

fl.1.29-30 

Pôr os olhos ou a vista em. 
[ ... ] e tam limpas das cabeleiras que de 

as nos mujto bem olharmos nó tijnhamos 
nhuOa vergonha./ 

fl.4.28-30 

[olhandonos: fl. 5. 26; olhando: fl.12v .16] 

ôlho, s.m. 
órgão da vista. 
[ ... ] pero huü deles pos olho no colar 

do capitam e começou daçenar cõ a maão 
pera a terra [ . . . ] 

[fl.13v .11] 

onde, pron. V ar.: omde. 
No lugar em que. 

fl.3.3-5 

[ ... ] e foram asy corédo a alem do rrio 
antre huüas moutas de palmas onde estauam 
outros e aly pararom [ ... ] 

fl.3v .31-33 

[fl .5v.9; fl.6v.21; fl.7v.6; fl.8v.12; fl.12. 
1,2,5,11; fl.12v. 80; omde: fl. lv .14; fl.2. 
16,25; fl . 2v .3; fl.5v.32; fl .6v.6; vndeles 
[a onde êles]: fl.5v .3] 

ontem, adv. Var.: omtem. 
No dia imediatamente anterior ao 

de hoje. -
[ ... ] em quanto esteuemos aa ~ e 

aa J)regacom seriã na praya óut• tanta gente 
pouco mais ou menos como os dointem cõ 
seus arcos e seetas [ . . . ] 

[fl. 9v .13,22; fl .10. 24] 
fl.5.23-25 

opressão, s.f. V ar.: a-presam. 
Ação ou efeito de oprimir. 
[ ... ] e viemonos aas naaos a comer tan

jendo tronbetas e gaitas sem lhes dar mais 
apre9am [ ... ] 

ora, adv. e con;. 
1. Adv. Agora. 

fl. 5v. 28-30 

[ ... ] e asy os outros capitaães screpuam 
a vossa alteza a noua do achamento desta 
vossa terra noua que se ora neesta nauega
çam achou. [ ... ] 

fl.1.2-5 
2. Con;. Pois. 
[ ... ] ora veja vosa alteza quem em tal 

jnocemçea vjue. [ ... ] 
fl.13.22-23 

· orelha, s.f. 
Parte externa do órgão do ouvido. 
[ ... ] e andauã trosqujados de trosquya 

alta mais que de sobre pemtem de boa 
gramdura e rrapados ataa per cjma das 
orelhas. [ . . . ] 

[fl.2v.25; fl.8v.32] 

ospede: V. hóspede. 

osso, s.m. Var.: oso. 

fl. 2v .19-21 

Qualquer porção de esqueleto dos 
vertebrados. 

[ ... ] traziam ambos os beiços de baixo 
furados e metidos por eles senhos osos doso 
bramcos [ ..• ] 

fl. 2v .10-12 
[fl.3v.14; fl.4.16; fl.Bv.23,24] 

ou, con;. 
[ ... ] e aly amdamos todo aquele dia 

em calma a vista delas obras de tres ou 
quatro legoa9. [ ... ] 

fl.1.19-21 
[fl.1.22,33; fl. lv .17,18,27 ... ] 

ouriço, s.m. V ar.: ourfço. 
Fruto de certas plantas semelhante 

ao do castanheiro. 
[ ... ] traziã alguns deles hutts ourjços 

verdes daruores que na cor querjam pa-
recer de castinheiros [ ... ] · · 

fl. 8v. 24-26 

ouro, s.m. 
Metal precioso, de côr amarela e 

brilhante, com que se cunham moe
das e se fazem jóias. 

( ... ] o capitam quando eles vieram es
taua asentado em huüa cadeira e huúa al
catifa aos pees por estrado e bem vestido 
cõ huü colar douro muy grande ao pescoço. 
[ ... ] 

fl. 2v. 30-34 
[fl.3. 6,28; fl. 7 .24; fl.13v .14} 

ousar, v.t. 
Atrever-se. 
[ ... ] logo dhüa maão pera a outª se 

esqujuauam coma pardaaes de ceuadoiro e 
homé nom lhe9 ousa de falar rrijo por se 
mais nom esqujuarem [ ... ] 

fl. 7v .35-fl.8.2 

outro, ad;. e -pron. 
Distinto de uma pessoa ou coisa 

especificada; diferente. 
[ ... ] posto que o capitam moor desta 

vossa frota e asy os outros capitaães scre
puam a vossa alteza [ ... '] 

fl.1.2-3 
[fl.1.28; fl.lv.4; fl.4.14; fl.4v.24; fl.7. 
36; out•: fl.5.24; fl.7.13; fl.8.25; fl.9. 
28; fl.10.28; fl.13.4; fl.13v.2] 

pá, s.f. Var.: paa. 
A parte mais larga do remo. 
[ ..• ] e aly esperou hu ii velho que tra

zia na maão h u a paa dalmaadia./ 
fl. 7 .20-21 

paao: V. pau. 

padre, s.m. 
Membro do clero secular ou re· 

gular. 
[ ... ] e aly com todos nos outros fez 

dizer misa a qual dise o padre frey amrique 
em voz entoada e oficiada [ ... ] 

fl.5. 7-9 
[fl.5.10,15; fl.12.16; fl.12v .9,23] 
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p 

pajem 

- Pron. 
[ ... ] e outro lhe deu huü rramal grande 

de comtinhas brancas meudas [ ... ] 

[fl.1.35; fl.3v .28,31,33,36; 
fl. 7v.9; fl.4v .13,J.4 •.. ; out": 
fl.9.19; out0

•: fl.12v.31] 

fl.2.S-4 
fl.4.9,24;' 
fl. 7v .35; 

ouvir, v.t. Var.: ouufr, ouuir. 
Perceber pelo sentido do ouvido. 
[ ... ] aly por emtam nom ouue mais 

fala ne emtendimento cõ eles por a ber
berja deles 9eer tamanha que se nom em
tendia nem ouuja njngé./ 

fl.4.30-32 
[ouufda: fl.5.11] 

- ouvir missa, assistir ao ofício da 
missa. 

[ ... ] ao domjngo de pascoela pola 
manbaã detremjnou o capitam dhir ouuir 
1nisa e preegaçam naquele jlheeo. [ ... ] 

fl.5.1-3 
[ouufr: fl. 5v .32) 

ovelha, s.f. 
A fêmea do carneiro. 
[ ... ] nem ha aquy boy nem vaca nem 

cabra nem ovelha nem g: nem outª nhüa 
alimarea [ ..• ] 

paixão, s.f. Var.: paixã. 
Sofrimento, incômodo. 

fl. llv. 7-9 

[ ... ] e em tal maneira o trazem aly 
emcaxado que lhes nom da paixã nem lhes 
torua a fala nem comer nem beber./ 

f1. 2v .16-18 

pajem, s.m. Var.: pafe. 
Jovem que servia nas casas nobres 

e aprendia o ofício das armas. 
: [ ... ] porem nõ trouuemos esta nou 

aas naaos se nõ iiij ou b .s. o capitã moor 
dous e simã de miranda hun que trazia 
ja por paje e aire9 goi;nez outro ru;y paje./ 

fl.11V.21-24 
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palha, s.f. 
Haste sêca de gramíneas de que 

se utilizavam os indígenas para a co
bertura de suas choças. 

[ ... ] e herã de madeira e das jlhargas 
de tauoas e cubertas de palha de rrazoada 
altura [ ... ] 

fl. 9 .11-13 

palma\ s.f. 
Pé de palma, palmeira. 
[ ... ] e foram asy corédo aalem do rrio 

antre huüas moutas de palmas onde es
tauam outros [ .. . ] 

fl.3v .31-33 
[fl.7v.3; fl.11.14] 

palma2, adj. Var.: parma. 
Liso, plano. 
[ ... ] de pomta a pomta he toda praya 

parma mujto chaã e mujto fremosa./ 
fl.13v .8-9 

palmito, s.m. V ar.: palmjto. 
Miolo (comestível) da palmeira. 
[ ... ] ao longo dela ha mujtas palmas nó 

muito altas em que ha mujto boos palmjtos. 
[ ... 1 

fl. 7v ,3:5 
[fl.11 .15] 

pano, s.m. 
Tecido de linho, de algodão ou de 

qualquer outra espécie. 
[ . .. ] tam bem andaua hy our molher 

moça com hu ü menjno ou menjna no colo 
atado com huü pano nõ sey de que aos 
peitos. [ ... ] 

fl. 7 .13-15 
[fl.7.18; fl.9 .. 31; fl.13.18] 

pão, s.m. Var.: pam. 

Alimento feito de farinha amassada 
de trigo ou de qualquer outro cereal. 

[ ... ] deranlhe9 aly de comer paro e 
pescado cozido. [ ... ] 

fl.3.14-15 

papagaio, s.m. Var.: papagayo. 
Ave psitácida de bico adunco, cur

vo e com quatro dedos dispostos dois 
para a frente e dois para trás, a qual 
imita a voz humana, 

[ ... ] E huü deles lhe deu huü huú [sic] 
sombreiro de penas daues compridas cõ 
huúa copezinha pequena de penas ver
melhas e pardas coma de papagayo [ ... ] 

fl. lv .36-fl.2.3 
[fl.10.27] 

papel, s.m. 
Substância feita de trapos velhos 

ou vegetais, que serve para escrever, 
fazer embrulhos, etc. 

[ . : . ] aly dauam algu üs arcos por folhas 
de papel e por algüa carapucinha velha 
e por qual q r cousa [. •. ] 

fl.8v. 7-9 

par, s.m. 
Grupo de duas pessoas. 
[ ... ] pregumtou mais se seria boo tomar 

aquy per força huü par destes home}s. 
[ ... ] 

fl.6.16-18 

para, prep. Var.: pera. 
Exprime diversas relações. 
[ ... ] ajmda que pera o bem contar e 

falar o 9aiba pior que todos fazer./ 
fl.1.7-8 

[fl.1. 27; fl.1V.23,24,30; f}. 2 .15,16,23,34; 
fl.2v .22,30; fl.3.4,5,7 ... ] 

parar, v.i. 
Deter-se, deixar de caminhar. 
[ ... ] os quaaes asy como sairã nom pa• 

raram mais [ . . . ] 
fl.3v .27-28 

[pararom: fl .3v .33] 

pardal, s.m. Var.: pardaal. 
Nome vulgar de uma ave perten

cente à famífia das Fringilídeas. · 
· [ ... ] abasta que ata aquy como quer 

que se eles em algu na parte amansasem 
logo dh O.a maão pera a out• se esqujuauam 
coma pardaaes de ceuadoiro [ ... ] 

fl. 7v .33-fl.8 .1 

pardo, ad;. 
De côr entre branco e prêto. 
[ . . . ] de maneira que quando o batel 

chegou aa boca do rrio heram aly xbiij ou 
xx homers pardos todos nuus sem nhu1a 
cousa que lhes cobrisse ~mas vergonhas. 
[ ... ] 

fl. lv .26-29 

[fl.2.2; fl.2v.5; fl.3.9; fl.9v.34] 

i • V parecer , v.i. ar.: pareçer. 
Ter certa aparência. 
[ ... ] traziã alguüs deles huüs ourjços 

verdes daruores que na cor querjam pa
recer de castinheiros [ . . . ] 

fl. 8v. 24-26 

[pareçeo: fl.1.11 ; fl.12.l; fl.13.8,6; pa
reçer: fl.2.4; fl.6.36; pareceo: fl.13v.10; 
pareçiam: fl.4 .19; fl. 7 .5; pareçia: fl.4v. 
12; fl. 6. 8; fl . 13v .12; pareçe: fl . 8 .15; 
fl.8v.35; fl.10.1 ; fl.lOv.28; fl.11.22,26; 
fl.13v.1,23; pareciam: fl.7.3; fl . 11.3; pa
recerá: fl .10. 4] 

parecer2, s.m. Var.: pareçer. 
Opinião, conceito. 
[ ... ] a qual misa segº meu pareçer .foy 

ouujda per todos cõ mujto prazer e 
deuaçom. [ ... ] 

[fl.11.9] 

P.arma: V. palma2
• 

parte, s.f. e loc. prep. 
1. Lado, sítio, local. 

fl.5.10-12 

[ ... ] fez o capitam suas deligençias pera 
o achar a huüas e a outras· partes e nom 
pareçeo majs [ ... ] 

fl.1.27-28 

[fl.2v.14; fl.4v.30; fl.6.23; fl.7v .34; fl. 
13v .6] 

2. Qualquer porção de um todo. 
[ ... ] amdauam aly mujtos deles ou casy 

a maior parte. [ ... ] 
fl.4.15 

[fl.6.14] 

83 pascoela 

3. À parte de, loc. prep. == ao lado 
de. 

[ ... ] aly era com o capitam a bandeira 
de xpos com que sayo de belem a qual 
esteue senpre alta aa parte do auamjelho./ 

fl.5.12-14 

partida, s.f. 

Ato de partir, de sair de um lugar 
para outro. 

[ ... ] que a partida de belem como 
vos a alteza sabe foy segª feira ix de março. 
[ ... ] 

fl.1.16-17 
[fl . 13.33] 

partir, v.i. 
Pôr-se a caminhar, sair, seguir 

viagem. 
[ . .. ] daly se partirã os outros dous 

mançebos que nom os vimos mais./ 
f1 .4.13-14 

[partisemos: fI . 6. 35] 

páscoa, s.f. 
Festa anual dos cristãos, em me

mória da ressurreição de Cristo. 
[ ... ] E asy segujmos nosso caminho per 

este mar de lomgo ataa terça feira doitauas 
de pascoa [. .. ] 

pascoal, adj. 
Relativo à páscoa. 

fl.1.29-30 

[ . . . ] ao qual monte alto o capitam pos 
nome o monte pascoal [ ... ] 

fl.lv.5-6 

pascoela, s.f. 
A festa que se celebra no domingo 

seguinte ao da páscoa. 
[ ... ] ao domjngo de pascoela pola 

manhaã detremjnou o capitam dhir ouuir 
misa e . preegaçam naquele jlheeo. [ ... 1 

fl.5.1-3' 
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passado, adj. Var.: pasado. 
Sêco ao sol ou em estufa. 
[ ... ] deranlhes aly de comer pam e 

pescado cozido. confejtos fartees mel e 
figos pasados. [ ... ] 

fl.3.14-16 

passar, v.t. e i. Var.: pasar. 

1. Transpür, atravessar. 
[ ... ] e pasarã huü rrio que per hy core 

<lagoa doce de mujta agoa que lhes daua 
pela braga [ ... ] 

fl. 3v. 29-31 

[posarmos: fl.1v.28; pasamolo: fl.12.10; 
posarom: f1.6v.12; posou: fl.6v.23; fl.7v. 
22; posava: fl. 6v. 29; posar: fl. 8. 8] 

2. Ir além de, deslocar-se para. 
[ ... ] e tanto que os batees poserã as 

proas em trra pasarãse logo todos a alem 
do rrio [ ... ] 

fl. 6v .8-10 
[posaranse: fl.4.33; pasaram: fl.6v.18; 
·pasou: fl. 7v .10] 

3. Costear. 
[ ... ] e fomos asy todos contra a trra 

pera µasarmos ao longo per ondeles es .. 
tauam [ ... ] 

fl. 5v .2-3 
4. Entreter (conversação). 
[ ... ] ao velho cõ que o capitam falou 

deu huüa carapuça vermelha e com toda 
a fala que cõ ele pasou [ ... ] 

fl .8. 4-6 
5. Suceder. 
[ ... ] E em tal maneira se pasou a cousa 

que bem xx ou xxx pesoas das nosas se 
forã cõ elles [ ... ] 

fl. 8v .10-11 

pau, s.m. Var.: paao. 
Qualquer pedaço de madeira. 
[ ... ] e alguns [ ... ] traziam os beiços 

furad9s e nos buracos traziam huüs espelhos 
de paao que pareçiam espelhos de boracha 
[ ... ] 

fl.4.16-19 
[fl. 5v. 5; fl. 9v .18,19,20] 

pé, s.m., loc. verb. e loc. 'fJTep. 
Var.: pee. 

1. Parte da extremidade da perna, 
que serve aos homens e aos animais 
para se apoiarem e andarem. 

[ ... ] o capitam quando eles vieram 
estaua asentado em hu l' a cadeira e huwa 
alcatifa aos pees por estrado [ ... ] 

[fl. 7 .10; fl.12. 20] 

2. LoCUÇÕES: 

fl. 2v. 30-32 

a. Tomar pé, loc. verb. = achar 
fundo onde alguém se possa manter. 

[ ... ] nõ se afMtando casy nada da trra 
se nõ quanto podiam tomar pee./ 

fl.5.35-36 

b. Ao pé de, loc. 'fJTep. = ao lado 
de. 

[ ... ] chentada a cruz cõ as armas e 
deuisa de vosa alteza que lhe primº pre
garom armarom altar ao pee dela./ 

fl.12.13-16 
[fl. 12v. 24] 

e. Em pé, loc. adv. 
[ ... ] e quãdo veo ao avanjelho que nos 

erguemos todos e pee [ ... ] 
fl.12 .19-20 

peça, s.f. 
Ob{'eto que forma por si só um todo 

comp eto. 
[ ... ] e outro lhe deu hun rramal grande 

de comtinhas brancas meudas que querem 
pareçer daljaueira as quaaes peças creo 
que o capitam manda a vossa alteza [ ... ] 

fl 2.3-6 
[fl.6.4] 

pedaço, s.m. 
Pequena porção (de tempo). 
[ ... ] e comecaram a saltar e dançar 

huü pedaço. [ ... ] · 
fl.5.29-30 

[fl.8.26; fl.11. 7,11] 

pedir, v.t. 

Rogar, solicitar, requerer. 
[ ... ] e pediam que llies desem alguna 

coussa./ 

[peço: fl.14.8] 

pedra, s.f. 

fl.4.6-7 

Corpo duro, sólido, extraído do 
solo ou por fratura de rocha. 

[ ... ] e fomos asy todos contra a trra 
pera µasarmos ao longo per ondeies es
tauam hjndo bertolameu clijz em seu esquife 
per mãdado do capitam cliamte cõ huu paao 
dhuQa almaaclia que lhes o mar leuara pera 
lho dar e nos todos obra de tiro de pedra' 
tras ele. [ ... ] 

fl.5v.2-7 
[fl. 1. 28,34; fl. 9v .19] 

pêga, s.f. 
Ave corvídea que, à semelhança 

do papagaio, imita, com facilidade, a 
voz humana. 

[ ... ] e trouuerã papagayos verdes e 
outº aues pretas casy como pegas se nõ 
quãto tijnham o bico bramco e os rrabo9 
curtos. [ ... ] 

fl.10.27-29 

pegado, adf. 
Colado, prêso, aderente. 
[ ... ] este que o agasalhou era ja de dias 

e amdaua todo por louçaynha cheo de penas 
pegadas pelo corpo que pareçia aseetado 
coma sam sabastiam. 

fl.4v.10-13 

pegar, v.i. 

Unir, prender, segurar. 
[ ... ] a qual amdaua pegada nos ca

belos pena e pena com huüa comfeiçam 
branda coma cera e nõ no era. [ •.• ] 

fl.2v .26-28 

85 pente 

peito, s.m. 
Parte do tronco, entre o pescoço e 

o abdome. 
[ ... ] este que os asy amdaua afastando 

trazia seu arco e seetas e amdaua tjmto de 
timtura vermelha pelos peitos e espadoas 
[ ... ] 
[fl. 7 .15] 

fl. 5v .15-17 

pelo, contr. da prep. per e do art. 
ou 'fJTOn. o ou lo. V ar. : po'la, polla,, 
polo. 

[ ... ] E aa quarta feira segujmte pola 
manhaã topamos aves a que chamã fura 
buchos [ .•. ] 

fl. 1. 36-fl. 1 V .1 
[fl.lv.11; fl.8v.1; fl.5.1; fl.lOv.8; polla: 
fl.8.37; pela•: fl.lv.18,25; fl.2.24; fl.2v. 
14; fl.3v.30; fl.4.1,27; fl.4v.25; polo•: 
fl.lv.33; fl.3.28; fl.7.34; fl.8.3; pelo•; 
fl.4v.12; fl.18.13] 

pena, s.f. 
Cada uma das peças que revestem 

o corpo das aves. 
[. .. ] E huü deles lhe deu huü hun (sic] 

sombreiro de penas daues compridas c6 
hutl a copezinha pequena de penas verme
lhas e pardas coma de papagayo [ .•. 1 

fl. lv .36-fl. 2. 3 
[fl.2v.23,26,27: fl.4v.12,14; fl.8.17; fl. 
8v .14; fl. 9.81'] 

pensar, v.t. Var.: pemsar. 
Aplicar curativos; curar, tratar. 
[ ... ] mandouos esa noute muy bem 

pemsar e curar e comeram toda vianda que 
lheg deram [ •.. ] 

fl. IOv .1-8 

pente, s.m. Var.: pemtem. 
Objeto com que se alisa, limpa ou 

segura o cabelo. 
[ ... ] os cabelos seus sam coreclios e 

andauã trosqujados de trosquya alta mais 
que de sobre pemtem de boa gramdura er
rrapados ataa per cjma das orelhas. [ •• • 11 

fl. 2v .18-!lL 
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pequeno, adf. e pron. Var.: peqno, 
pequenjno ( dim. ) . 

Que tem pouca extensão ou vo
lume. 

1. Adjetivo. 
[ . . . ] e aa quimta feira pola manhaã 

fezemos vella e segujmos dirt0
• aa terra e 

os naujos pequenos diãte [ . . . ] ataa mea 
legoa de trra [ ... ] , 

· fl . lv .11-14 
[fl. lv .19; fl.2.22,32; fl. 8v .28; fl. 9v .34; 
pequena: fl.2.2; fl .4v.4; peqno: fl.2.26; 
pequen;nos: fl. 9.30] 

2. Pronome. 
[ .. . ] e tamto que a tomou meteoa logo 

no beiço e por que se lho nõ queria téer 
derãlhe huüa pequena de cera vermelha 
[ .. . ] 
ffl. 8v . 27] 

per: V. por. 

pera: V. para. 

perante, prep. 
Em presença de. 

fl.lOv.19-21 

[ .. . ] falou estãdo o capitã com ele 
perante nos todos sem o nuca njnguem 
emtender nem ele a nos [ . . . ] 

fl . 7 . 21-23 
[fl . 13 .26] 

perder, v.p. 
Desaparecer, extraviar-se. 
[ . . . ] e a noute segujmte aa segd• feira 

lhe amanheceo se perdeo da frota vaasco 
datayde com a sua naao [ .. . ] 

perdoar, v.t. 
De.sculpar. 

fl.1 .. 24-26 

E neesta maneira s0 r dou aquy a vosa 
alteza do que neesta vosa trra vy e se a 
.alguü pouco alomguey. ela me perdoe./ 

fl.13v .31-fl.14.2 

perguntar, v.t. Var.: preguntar, 
pregumtar. 

Fazer perguntas a, interrogar. 
[ .. . ] e preguntou asy a todo9 se nos 

pareçia seer bem mandar a noua do acha
mento desta trra a vosa alteza pelo naujo 
dos mantijm t o• [ ••• ] -

fl.6.8-10 
[pregumtou: fl.6.16; preguntam: fl.6.24; 
pregumtaua: fl. 7. 24] 

perna, s.f. 
Qualquer dos dois membros infe

riores do corpo e, particularmente; a 
parte dêles situada entre o joelho e 
o tornozelo. 

[ ... ] este que os asy amdaua afastando 
trazia seu arco e seetas e amdaua tjmto de 
timtura vermelha pelos peitos e espadoas 
e pelos quadrijs coxas e pernas ataa baixo. 
[ ... ] 

fl . 5v .15-18 
[fl . 7 .3,17; pem;nhas: fl .7.16] 

pero, conj. ant. 
Mas, porém. 
[ . . . ] pero tome vossa alteza minha jno

ramçia por boa vomtade. [ . . . ] 

[fl.3 .3; fl .4v. 30; fl .6v.14] 

pertencer, v.t. 
Dizer respeito a. 

fl .1. 8-9 

[ . . . ] ensinamdolhes o que pera sua 
saluacom perteeçe, [. .. ] 

fl .13. 23-24 

perto, adv. 
A pequena distância, próximo. 
[ .. . ] e sabado xiiij do dito mes amtre 

as biij e ix oras nos achamos amtre as 
canareas mais perto da gram canarea [ ... ] 

fl.1.17-19 
[fl. 8v .18] 

pescado, s.m. 
Qualquer peixe. 
[ . . . ] deranlhe9 aly 

pescado cozido. [ ... ] 

pescar, v.i. 
Apanhar peixe. 

de comer pam e 

fl.3.14-15 

[ ... ] aly folgou ele e todos nos outros 
bem h üa ora e mª e pescaram hy amdando 
n1arinheiros cõ huü. chimchorro e matarom 
pescado meudo nó mujto. [ . . . ] 

fl . 4v . 32-35 

pescoço, s.m. 
Parte do corpo que une a cabeça 

ao tronco. 
[ . . . ] o capitam [ ... ] estaua asentado 

em huúa cadeira e huü.a alcatifa aos pees 
por estrado e bem vestido cõ huil colar 
douro muy grande ao pescoço. [ . .. ] 

[fl.3 .25; fl . 12v.22,25] 

pessoa, s.f. 
Ser humano. 

fl . 2v . 30-34 

[ ... ] E em tal maneira se pasou a cousa 
que bem xx ou xxx pesoas das no9as se 
forã cõ elles [ . .. ] 

fl . 8v .10-11 
[fl. 9 .20] 

pestana, s.f. 
Cada um dos pêlos que nascem 

nos bordos livres das pálpebras. 
[ . . . ] todos andam rrapados ata acjma 

das orelhas. e asy as sobrancelhas e pes
tanas./ 

fl . 8v. 32-33 

pilôto, s.m. 
Aquêle que dirige uma embar

cação, subordinado ao comandante. 
[ . . . ] da marinhajem e simgraduras do 

caminho nõ darey aquy cõta a vossa alteza 
por que o nom saberey fazer e os pilotos 
deuem teer ese . cuidado [ ... ] . 

fl .1.11-14 
[fl.1.24,32; fl. 2 .12,32] 
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pintado, ad;. 
Colorido. 

pois 

[ ... ] aly verjees galantes puntados de 
preto e vermelho [ . . . ] 

pior, adv. 
Comparativo de mal. 

fl.7 .1-2 

[ .. . ] ajmda que pera o bem contar e 
falar o saiba pior que todos fazer./ 

fl.1.7-8 

plumagem, s.f. Var.: pruma1ee. 
Copa do arvoredo (sentido figu

rado). 
[ ... ] aly jouuemos huü. pedaço bebendo 

e folga1ndo ao longo dela antrese aruoredo 
que he tamto e tamanho e taro basto e de 
tamtas prumajees que lhe nõ pode homé 
dar comto. [ .. . ] 

poder, v.t. 
Ter a faculdade 

de. 

fl.11.10-14 

ou püssibilidade 

[ . . . ] nom leixarey tam bem de dar disso 
minha comta a vossa alteza asy como eu 
milhor poder ajmda que pera o bem contar 
e falar o saiba pior que todos fazer./ 

fl .1.5-8 

[poder: fl . l .27; fl.2.7; pode: fl . lv.32; 
fl.4v .31; fl. 8.20; fl.11.13; fl .13v .22; 
podem: fl.3v .6; podiam: fl.4.2; fl .5.36; 
fl.5v.10; fl.lOv.33; podíamos: fl.6 .12; fl. 
13v.11; podia:. fl.10.21; podemos: fl . 13v. 
13] 

poer: V. pôr. 

pois, con;. e Zóc. con;. 
1. Porquanto. 

. . 

[ ... ] e ele que no9 per aquy trouue 
creo que nom foy sem · causa e por tanto 
Vosa alteza pois tamto deseja acreçentar 
na santa fe catolica. [. ~ . ] 

fl.llv.2-5 
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2. Pois que, Zoe. conj. == visto que. 
[ ... ] E pois que Sfior he çerto que asy 

neeste careguo que leuo coo em ouf' qual
quer coussa que de vosso seruiço for uosa 
alteza ha de seer de my mujto bem 
seruida./ 

fl .14. 4-7 

polegar, s.m. 
Nome com que se designa o dedo 

mais' curto e grosso da mão. 
[ .. . ] trazia este velho o beiço tam fu

rado que lhe caberja pelo furado hulí gram 
dedo polegar [ ... ] 

fl. 7 .25-27 

polo: V. pelo. 

pomba-seixa, s.f. Var.: ponha. 
Espécie de pomba a que vulgar-

mente se dá o nome de pomba po
caçu, pomba amargosa e pomba 
torcaz. 

[ . .. ] outras aves entã nom vimos somº 
alguüas ponhas seixas e parecerãme mayores 
em boa camtidade ca as de portugal. L ... ] 

fl.10.3-5 

ponta, s.f. e loc. adv. Var.: põta, 
pomta. 

1. Extremidade aguçada e picante. 
[ ... ] traziam ambos os beiços de baixo 

furados e metidos por eles senhos osos doso 
bramcos de compridain dhuüa maão travessa 
e de grosura dhuü fuso dalgodam e agudo 
na põta coma furador. 

fl.2v.10-14 

2. Espaço ou língua de terra que 
entra pelo mar dentro. 

[ ... ] Esta trra Sºr me pareçe que da 
pomta q mais cont• o sul vimos ataa out• 
pomta que cont• o norte vem de que nos 
deste porto ouuemos vista./ 

fl.13v .1-3 

3. De ponta a ponta, loc. adv. == 
= de um extremo ao outro. 

[ ... ] de pomta a pbmta he toda praya 
parma mujto chaã e mujto fremosa./ · 

fl.13v .8-9 

pôpa, s.f. 
Parte posterior da embarcação e 

que se opõe à proa. 
[ ... ] e fomos de lomgo da costa com 

os batees e esquifes amarados per popa 
comtra o norte pera veer se achauamos 
alguúa abrigada e boo pouso [ ... ] 

fl.2.13-16 

por, prep. Var.: per. 
Expressa, entre outras, as seguintes 

relações: 

a) Substituição. 
[ ... ] pero tome vossa alteza minha jno

ramçia por boa vomtade. [ ... ] 
fl.1.8-9 

[fl. 2v .32 ... ] 

b) Fim, com o valor de para. 
[ ... ] a qual bem çerto crea q por afre

mosentar nem afear aja aquy de poer mais 
ca aquilo que vy e me pareçeo./ 

fl.1.9-11 
[fl.2.18] 

e) Causa, motivo. 
[ .•. ] e daly ouuemos vista dhome -s q 

amdauam pela praya obra de, bij ou biij 
segº os naujos pequenos diseram por che
garem primeiro .. / 

fl.lv.17-19 
[fl.2.7; fl.2.33; per: fl.2.12] 

d) Posição interior. 
[ ... ] traziam ambos os beiços de baixo 

furados e metidos por eles senhos osos doso 
bramcos [ .•. ] 

fl.2v .10-12 
e) Direção. 
[ ... ] E asy segujmos nosso caminho per 

este mar de lomgo ataa tei:ça feira doitauas 
de pascoa [ . . . ] 

fl. 1. 29-30 
f) Proximidade. 
[ .•. ] e segujmos dirt0

• aa terra e os 
naujos pequenos diãte himdo per xbil" xbj 
xb xiüj xiij xij x. e ix braças ataa mea egoa 
de trra [ ... ] 

fl.lv.12-1~ 

g) Lugar por onde. 
[ ... ] e fomos de lomgo da costa com os 

batees e esquifes amarados per popa comtra 
o norte [ ... ] 

fl.2.13-15 
h) Conformidade. 
E seendo aº lopez nosso piloto em huü 

daquele9 naujos pequenos per mandado do 
capitam [ ... ] 

fl. 2 .31-33 
i) Extensão. 
[ ... ] o capitam quando eles vieram es

taua asentado em huúa cadeira [ ... ] e 
sancho de toar e simam de miranda e njco
laao coelho e aires corea e nos outros que 
aquy na naao cõ ele bimos asentados no 
chaão per esa alcatifa./ 

[fl.Sv.29; fl.5.16] 

j) Meio. 

fl. 2v. 30-fl. 3 .1 

[ ... ] trouueranlhes vinho per h ija taça. 
poseranlhe asy a boca tã malaues e nõ 
gostará dele nada nem o quiseram mais/ 
[ ... ] - fl.3.18-20 
[fl.3.21) 

k) Lugar onde. 
[ ... ] e fomos asy todos contra a trra 

rra pasarmos ao longo per ondeies estauam 
.. ] 

fl.5v .2-3 
1) Agente da passiva. 
[ ... ] a qual rnisa seg° meu pareçer f oy 

ouujda per todos cõ mujto prazer e 
deuaçom. [ . . . ] 

fl.5.10-12 

pôr, v.t. Var.: poer. 
1. Colocar em algum lugar. 
[ . .. ] a qual bem ~rto crea q por afre

mosentar nem afear aja aquy de poer mais 
ca aquilo que vy e me pareçeo./ 

fl.1.9-11 
[poer: fl.3.13,36; f1.5v.ll; fl.11.18; fl. 
12.11; fl.14.8; posesem: fl.lv.31; fl.3v. 
24; f1.5v.10; poseram: fl.lv.32; fl.Sv . .24, 
25; fl.6v .7; posese (pôs-se): fl.5.15; 
punham: fl. 5v .12; poserã: fl. 6v. 9; fl .12. 
25; fl.13.18; poseran: fl.lOv.11; fl.3.19; 
posemos: fl.12. 25; posesemos: f[ 11.18] 
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2. LocuçõES: 

a. P6r nome = denominar. 
[ ... ] ao qual monte alto o capitam pos 

nome o monte pascoal [ ... ] 

fl. lv .5-6 
b. Pór ólho em = fitar. 
[ ... ] pero hu::í deles pos olho no colar 

do capitam [ ... ] 

fl.3.3-4 

e. P6r-se em joelhos= ajoelhar-se. 
[ ... ] E quando leuantarom a ds que 

nos posemos em giolhos. eles se poserã 
todo9 asy coma nos estauamos cõ as maãos 
leuantadas. [ ... ] 

fl. 12. 24-26 

por baixo de, por cima de, loc. 
prep.: V. baixo, cima. 

porco-montês, s.m. 
O mesmo que javali. 
[ ... ] deu huQ gromete a huü deles hulla 

armadura grande de porco montes bem 
rreuolta [ ... ] 

fl. IOv .17-19 

porém, con;. \"ar.: porem. 
Mas. 
[ ... ] eles porem cõ tudo andam mujto 

bem curados e mujto limpos [ ... ] 
fl.8.13-14 

[fl. llv .21] 

porque, conf. Var.: por que, por q. 
Por causa ou por motivo de que. 
[ ... ] jsto nom querjamonos emtender 

porque lho nõ aviamos de dar [ .•. ] 
fl.3.30-31 

[fl.8 .18; por que: fl.1.13; fl.6.21; fl.6v.· 
29; fl.7v.26; fl.9.33; fl.9v.17,23; fl.10. 
18; fl.lOv.20; fl.11.24; fl.13.5,12; por l/: 
fl.11.31; fl.13.32] 
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porta, s.f. 
Abertura ao rés-do-chão (de casas, 

choças, etc. ) por onde se entra ou 
sai. 

[ ... ] e debaixo pera se aquentarem fa
ziam seus fogos e tijnha cada casa duas 
portas pequenas huúa é huú cabo e ouia 
no outro. [ ... ] 

fl.9.16-19 

portanto, conf. Var.: por tanto, por 
tamto. 

Logo, por conseguinte. 
[ ... ] e por tamto Sfior do que ey de 

falar começo e diguo./ 
fl.1.14-15 

[fl.llv.4; por tamto: fl.6.31; fl.11.26] 

pôrto, s.m. 
Lugar abrigado numa costa apto 

ao carregamento e descarregamento 
de navios. 

[ ... ] acharam os ditos nauios peqnos 
huü arrecife com hu ü porto dentro muito 
boo e muito seguro [ ... ] 

fl.2.25-27 
[fl.2.35; fl.13v .3] 

pôsto, adj. 
Desaparecido (falando-se do Sol 

no ocaso). 
[ ... ] mandou lamçar o prumo acharam 

xxb braças e ao sol posto obra de bj legoas 
de tera surgimos amcoras em xix braças 
amcorajem limpa. [ ... ] 

[fl.2.30] 

pôsto que, Zoe. conj. 
Ainda que. 

fl.lv.7-10 

[ ... ] posto que o capitam moor desta 
vossa frota e asy os oµtros capitaães scre
puam a vossa alteza a noua do achamemto 
desta vossa terra noua [ . . . ] 

fl.1.2-4 

pouco, aàj., s.m. e Zoe. adv. 
Em pequena quantidade. 
1. Adjetivo. 
[ ... ] numca aqui mais pareçeram. de 

que tiro seer jente bestial e de pouco saber 
e por ysso sam asy esqujvos./ 

fl .8 .11-13 

2. Substantivo. 
[ ... ] e huü pouco amte sol posto amay

narom obra dhuila legoa do arrecife e an
coraramse em xj braças./ 

[fl. 7. 32; fl. 8v. 4] 

3. Locuções: 

fl.2.29-31 

a. Pouco mais ou menos, loc. 
adv. == aproximadamente. 

[ .•. ] e domingo xxij do dito mes aas 
x oras pouco mais ou menos ouuemos vista 
das jlhas do cabo verde. [ ... ] · 

fl. l .21-23 
[fl.lv.17; fl.2.11; fl.5.24] 

b. Poucos e poucos, loc. adv. == aos 
grupos. 

[ ... ] e quamdo fezemos vela seriam 
ja na praya asentados jumto cõ o rrio, obrra 
de lx ou lxx homees que se jumtaram aly 
poucos e poucos [ ... ] 

[fl.8v.5] 

pousada, s.f. 

fl.2 .18-21 

Ponto de abrigo ou de escala numa 
navegação. 

E que hy nõ ouuese .majs ·ca teér aquy 
esta pousada pera esta nauegaçom de 
calecut./ 

fl .13v. 25-27 

• pousar, v. i. 
Recolher-se em pouso. 
[ ... ] e támto que as naaos foram pou

sadas e amcoradas vieram os capitaães todos 
a esta naao do capitam moor [ ... ] 

fl.8v. 7-9 

pouso, s.m. 
Sítio ou lugar protegido contra as 

inclemências do tempo; abrigo. 
[ ••• J e fomos de lomgo da costa com 

os batees e esquifes amarados per popa 
comtra o norte pera veer se achauainos 
alguüa abrigada e boo pouso [ ... ] 

fl.2.13-16 
[fl.2.23] 

povoação, s.f. Var.: pouoraçom. 
Aldeia ( de índios ) . 
Foramse la todos e andaram antreles 

e segº eles deziam foram bem huúa legoa 
e meia a huüa pouoraçom de casas em 
que averja ix ou x casas [ ... ] 

fl. 9. 6-9 

praia, s.f. Var.: praya. 
Costa baixa, de fraca inclinação, . e 

~enosa. 

[ ... ] e daly ouuemos vista dhomeês q 
amdauam pela praya [. , . ] 

fl.lv.17-18 
[fl.lv.25; fl.2.19; fl.2v.l; fl.Sv.21; fl. 
4v.25; fl.5.24; fl .5v.31; fl.6v.5; fl.1.20; 
fl. 7v. 23,26,33; fl. 9v. 3; fl .10. 21; fl. lOv. 
26; fl.11.10; fl.12.10; fl.13v .9) 

prata, s.f. 
Metal precioso, esbranquiçado, bri

lhante e muito dútil. 
[ ... ] e tam bem vio hu ü ca9tical de 

prata e asy meesmo acenaua pera a tera 
e entã pera o castical como que avia tam 
bem prata./ 

[fl .13v .14] 

prazer1, v.t. 
Agradar. 

fl.8. 6-8 

[ ... ] nom doujdo segº a santa tençam 
de vosa alteza fazeremse xpaãos e creerem 
na nossa samta fe. aa qual praza a nosso 
Sfior que os traga./ . 

' . fl . 11 . 2~-30 
[prazera: fl. llv .6; prazendo: fl . 13.33) 
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prazer2, s.m. e loc. adf. 
1. Substantivo. 
Al~gria, contentamento. 

prepositQ 

[ .•. ] trouueos logo ja de noute ao ca
pitam omde foram rrecebidos com muito 
prazer e festa./ 

[fl.5.12; fl.9v.11] 
fl.2v .2-4 

2. De prazer, loc. adj. 
-Folgazão. 
[ ... ] pasouse emtam a alem do rrio 

diego dijz alx• que foy de 9acauem que he 
home gracioso e de prazer [ ... ] 

fl. 7v .10-12 

preçisam: V~ procissão. 

pregação, s.f. Var.: preegaçam, 
preegaçã, preegaçom, pregacom, pre
gacõ. 

Ato de pregar; prédica, sermão. 
[ .•. ] ao domjngo de pascoela pola 

manhaã detremjnou o capitam dhir ouuir 
misa e preegaçam naquele jlheeo [ ..• ] 

fl.5.1-3 
[preegaçã: fl. 5v. 32; fl .12v .15; preegaçom: 
fl.5.17,28; pregacom: fl.5.23; pregacõ: 
fl.5.36] . 

pregar1, v.t. Var.: preegar. . 
Fazer prédica, falar em forma de 

sermão. 
[ ... ] e preegou huüa solene e prouei4 

tossa preegaçom da e,store~ do auanjelho. 
[ ... 1 

[fl . 12v.11] 

pregar2, v.t. 

fl.5.17-18 

Fixar ou segurar com pregos . . 
[ ... ] chentada a cruz cõ as armas e 

deuisa de vosa alteza que lhe primº pre
garom armarom altar ao pee dela./ 

fl.12.13-16 

. preguntar: V. perg~ntar. 
premeiramente: V. primeiramente~ 
preposito: V. propósito. 
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prestes, adf. 
Pronto, disposto, ligeiro. 
[ ... ] se lhes homé acenaua se queriã 

vijr aas naaos fazianse logo preste9 pera 
jsso [ ... ] 

fl. llv .18-19 

presumir, v.t. 
Supor, imaginar. 
[ ... ] e jsto me faz presumir que nõ 

teem casas ne moradas em que se colham 
e o aar a que se criam os faz taaes./ 

fl.8.20-22 

prêto, adf. 
Diz-se da côr que é a mais som

bria e dos objetos · que têm essa côr. 
[ ... ] soomente deulhes huü barete ver

melho e huüa carapuça de linho que leuaua 
na cabeça e huü sombreiro preto. [ ... ] 

fl. lv .34-36 
[fl.4.26; fl.7.1,8; fl.10.14,28; fl.8v.35] 

primeiramente, adv. Var.: premei
ramente. 

Em primeiro lugar (no tempo ou 
no espaço). 

[ ... ] e neeste dia a ora9 de bespera 
ouuemos vjsta de tera .s. premeiramente 
dhuü gramde monte muy alto. e rredomdo 
e doutras serras mais baixas ao sul dele 
[ ... ] 

fl.lv.1-4 

primeiro, adj. e adv. 
Que precede os outros em relação 

ao tempo, ao lugar e à categoria. · 
1. Adjetivo. 
E oje que he sesta feira prin1eiro dia 

de mayo pola manhaã [ ... ] 
fl. llv .31-32 

[primª: fl.4v .9; primeira: fl. Ilv .26; primº: 
fl.14.13] 

2. Advérbio. 
[ ... ] e daly ouuemos vista dhomees <i 

amdauam pela praya obra de bij ou biij 
segº os naujos pequenos di9eram por che
garem primeiro . ./ 

fl. lv .17-19 
[fl.12v. 26; prlmº :· fl.12 .15] 

principal, adj. 
Que é o primeiro, o mais impor

tante, o mais considerável. 
[ ... ] pero o mjlhor fruito qqe neela se 

pode fazer me pareçe que sera saluar esta 
jemte e esta deue seer a principal semente 
que vosa alteza em ela deue lamçar./ 

fl .13v. 22-25 

proa, s.f. 
Parte anterior do navio, .oposta à 

pôpa. 
[ ... ] e tanto que os batees poserã as 

proas en1 trra pasarãse logo todos a alem 
do rrio [ ... ] 

fl.6v .8-10 

procissão, s.f. Var.: preçisam. 
Cortejo religioso, com acompanha

mento de clero e fiéis, que percorre 
um curto trajeto, cantando e levando 
a hóstia sagrada ou a imagem de um 
santo ou uma relíquia sagrada. 

[ ... ] trouuemola daly [a cruz] cõ eses 
rrelegiosos e sacerdotes diante cantãdo ma
neira de preçisam./ 

procurar, v.t. 
Esforçar-se por. 

fl.12.5-7 

[ ... ] o capitã lhes mandou poer aas 
cabeças senhos coxijs e o da cabeleira pro
curaua assaz polla nõ quebrar [ ... ] . 

fl.3.36-38 

prol: V. homem, 2. 

propósito, s.m. Var.: preposito. 
A propósito, loc. adv. ·= oportuna

mente. 
[ ... ] e em fim dela [da pregação] trau

tou de nossa vijnda e do achamento desta 
trra cõformandose cõ o sinal da cruz so 
cuja obediençia vijmos a qual veo mujto a 
preposito e fez mujta deuaçom, [ ... ] 

fl.5.18-.2.2 

próprio, adj. Var.: propio. 

Que pertence exclusivamente a um 
ser. 

[ ... ] e amdauam hy outrros quartejados 
de cores .s. deles a meetade da sua propia 
cor e a meetade de timtura negra maneira 
dazulada e outros quartejados descaques./ 

fl.4.21-24 

[fl.5v.20; fl.7.8] 

prosseguimento, s.m. Var.: prose
gujmêto. 

Ato ou efeito de prosseguir. 

[ ... ] e aly nos preegou do auanjelho e 
dm; apostolas cujo dia oje he trautando 
efim da preegaçom deste VOSO prosegujméto 
tã santo e vertuoso que nos causou . majs 
deuaçam./ 

fl.12v.11-15 

quadril, s.m. Var.: quadrijs (pi.). 
Região lateral do corpo humano, 

entre a cintura e a articulação su
perior da coxa. 

[ ... ] antre as quaaes amdaua huo a com 
huua coxa do giolho ataa o quadril e a 
nadega toda tjnta daquela tintura preta 
e o al. [. .. ] 

fl. 7 .5-8 
[quadriis: fl. 5v .18) 

qual, pron. Var.: quaaes (pi.). 
A pessoa .ou coisa que. 
[ ... ] ao qual monte alto o capitam pos 

nome o monte pascoal [ ... ] 
fl. lv .5-6 

[fl.1.9; fl.2v .26; fl.3v .2,S; fl.4v .3,i°6; 
fl.5.8; fl.8.26; quaaes: fl.1.33; fl.2.5; 
fl.3.34; fl.Sv.1.2,27,37; fl.5.26,32; fl.6.7 
fl. 7.6; fl.9.9 ... ] 
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Q 

quando 

provar, v.t. Var.: prouar. 
Comer ou beber para saber se é 

bom. 
[ ... ] nó quiseram comer daquilo casy 

nada e alguúa coussa se a prouauam 
lamçauãna logo fora, [ ... ] 

fl.3.16-18 

proveitoso, adf. Var.: proueitosso. 
Que dá proveito, lucro ou van

tagem. 
[ ... ] e preegou huüa solene e prouei

tossa preegaçom da estorea do auanjelho. 
[ ... ] 

prumajee: V. plumagem. 
pnono, s.m. 

fl.5.17-18 

Instrumento com que se mede a 
profundidade das águas de um mar, 
rio, lago, etc. 

[ ... ] mandou lamçar o prumo acharam 
xxb braças [ ... ] 

fl. lv·. 7-8 

qualquer, pron. Var.: qual~ r, 
qualLqr, 

Um ou outro, êste ou aquêle ( sen
tido indeterminado) . . 

[ .... ] aly falauã e traziam mujtos arcos 
e contjnhas daquelas ja ditas e rresgatauã 
por qualqr cousa. [ .•. ] 

fl. 6v. 30-32 

[qualiqr: fl.4.12; fl.11.32; fl.14.5; quallqr: 
fl.6v.17; fl.lOv.30; qualqr: fl.8v.9] 

quando, conj. V ar.: quamdo, 
quãdo. 

I. Conj. alternativa. . 
[ ... ] e tamto que ele comecoµ pera la 

dhir acodirã J>6la praya homeés quando dous 
quando tres de maneira que quando o .~atei 
chegou aa boca do rrio heram aly xb111 ou 
xx homeé·s pardos todos nuus"' [ ... ] 

fl. lv. 24-.28 
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2. Conj. temporal. 
[ ... ] de maneira que quando o batel 

chegou aa boca do rrio heram aly xbüj ou 
xx homees pardos todos nuus [ ... ] 

fl. lv.26-28 

[fl .2v .31; fl.6 .30,35; fl . 9v .3; quamào: 
fl.2.18; quãdo: fl.10.29; fl.lOv.26; fl. 
12.19 ... ] 

quantidade, s.f. Var.: camtidade. 
Coisa suscetível de a~mento ou di

minuição. 
[ ... ] os quaaes [sinais de terra] herã 

mujta camtidade deruas comrridas a que 
os mareantes chamã botelho ... ] 

fl.1.33-35 

[fl.10.5] 

quanto, pron:. e conf. 
1. Pron. Que número de. 
[ ... ] e sairã tres ou quatro home~9 nosos 

dos batees e emcherã nõ sey quantos barrijs 
dagoa que nos leuauamos L ... ] 

fl.4.84-36 
[quanta: fl.1.23; quamta: fl.11.4] 

2. Conjunção correlativa. 
· [ ... ] e quanto se mais molhavã tanto 

mais vermelhos ficauam./ 
fl. 8v. 30-31 

[ ... ] nõ se afastando casy nada da trra 
se nõ quanto podiam tomar pee./ 

fl.5.35-36 

3. Loc. prep. quanta == quanto a. 
[ . . . ] que a dadam nõ seria majs quanta 

em vergonha./ 

[fl.5 .25] 

quarta-feira, s.f. 

fl.13 .21-22 

Quarto dia da semana, a contar do 
domingo . . 

E aa quarta feira segujmte pola manhaã 
topamos aves a que chamã fura buchas 
[ ... ] 
[fl.10.18] 

. . fl. 1. 36·-fL i V .1 

quartejar, v.t. 
Pintar à semelhança de um tabu

leiro de xadrez. 
[ ... ] e amdauam hy outrros quartejados 

de cores .s. deles a meetade da sua propia 
cor e a meetade de timtura negra maneira· 
dazulada e outros quartejados descaques./ 

fl.4.21-24 
[fl. 7 .2; fl.8v .21] 

quase, adv. Var.: casy. 
Perto, proximamente, par pouco. 
[ ... ] mostraranlhes huüa g. ª casy aviam 

medo dela e nõ lhe queriam poer a maão 
[ ... ] 

fl.3.12-14 
[fl.3.17; fl.4.10,15; fl.5.35; fl.8.37; fl. 
Bv.19; fl.9v.25; fl.10 .28; fl.lOv.7) 

quatro, num. 
Diz-se do número cardinal formado 

de três mais um. 
[ ... ] e aly amdamos todo aquele dia 

em calma a vista delas obra de tres ou 
quatro legoas. [ ... ] 

fl.1.19-21 
[fl. 4. 25,84] 

que1, 'Pfon. 
[ ... ] posto que o capitam moor desta 

vossa frota e asy os outros capitaães scre
puam a vossa alteza a noua do achamento 
desta vossa terra noua que se ora neesta 
nauegaçam achou. [ ... ] 

fl. l. 2-5 
[fl. I.11,15,30,34,35; fl. l v.1,28,83,35; fl. 2. 
4,20; fl.2v.15,24,25,29,35; fl.3.9; q: fl.lv~ 
17; fl.3v.17; fl.9.23,28; fl.9v.16; fl.lOv. 
31] 

que2, con;. 
Conjunção subordinativa: 
a. integrante. 
[ ... ] e diguo./ que a partida de bélem 

[ ... ] foy seg& feira ix de março. [ ... ] 
. fl.1.15.-17 

[fl.2.5,22,23ª; q: fl.1.9; fl.6v.1; fl.9~10; 
fl. 9v . .28) 

b. final = para que. 
[ ... ] e nicolaao coellio lhes fez sinal que 

posesem os arcos. [ ... ] 
· fl.lv.30-31 

[fl.3v.23; fl.5v.27 ... ] 
e. correlativa. 
[ ... ] a noute segujmte ventou tamto 

sueste cõ chuuaçeiros que fez caçar as 
naaos [. .. ] 

fl.2.9-10 
[fl. 2v .17; fl. 6v .15,32; fl. 8v .10 . .. ] 

d. comparativa. 
[ ... ] os cabelos seus sam coredios e 

andauã trosqujados de trosquya alta mais 
que de sobre pemtem de boa gramdura 
[ ... ] 

fl.2v .18-20 
[fl. 9v .17 . .. ] 

e. condicional: como que = como 
se. 

[ ... ] e começou daçenar cõ a maão pera 
a terra e depois pera o colar como que nos 
dezia que avia em tera ouro [ ... ] 

[fl.3 .8,11,27; fl.12.7] 

f. temporal. 

fl.3 .4-6 

[ ... ] E asy segujmos nosso caminho per 
este mar de lomgo ataa terça feira doitauas 
de pascoa que foram xxj dias dabril que 
topamos alguüs synaaes de tera [ ... ] 

fl.1.29-31 

g. causal. 
[ ... ] e aa tarde tomouse que o fezerã 

vijr e nõ o quiseram la consemtir [ ... ] 
fl.8.27-28 

quebrar, v.t. 
1. Diminuir a intensidade de, en

fraquecer, quebrantar. 
[ ... ] aly nom pode deles auer fala né 

entedimento que aproueitasse polo mar 
quebrar na costa. [ .•. ] 

fl. lv .32-34 
2. Desmanchar. 
[ .•. ] o capitã lhes mandou poer aas ca

beças senhos coxijs e o da cabeleira pro
curaua assaz polia nõ quebrar [ •.• ] 

fl.3.36-38 

95 quinta-feira 

• queixar-se, v.p. 
Fazer queixa de alguma pessoa ou 

coisa. 

[ ... ] ante dise ele que lhe tomara hu u 
deles huüas continhas amarelas que ele 
leuaua e fogia cõ elas e ele se queixou e 
os outros foram logp apos ele e lhas to
maram [ .•. ] 

fl. 8.29-33 

quejando, adj. 
Dé que natureza. 
[ ... ] dise o capitam que fosemos nos 

batees. em trra e veersia bem o rrio que
jando era, [ ... ] 

quem, pron. 
Aquêle que. 

fl.3.30-32 

[ ... ] jsto nom querjamonos emtender
porque lho nõ aviamos de dar e despois 
tornou as contas a quem lhas deu [ ... ] 

fl.3.30-32 
[fl.3v.29; fl.13.8,23] 

querer, v.t. 
Sentir a intenção ou vontade de. 
[ ... ] mas njmgueni sayo em tera polo

capitã nom querer sem embargo de 
njmguem neela estar./ 

fl.4v .26-27 

[querem: fl.2.4; fl.8.3; queriam: fl.3.13; 
fl.4.10; fl.5.34; quiseram: fl.3.20; fl.4v. 
3; fl.8.28; fl. 9.25; queria: fl.3.29; fl. lOv. 
20; quetjamonos: fl.3.30; queriã.: fl.4.13; 
fl.9.26; fl.llv.18; qufs: fl.8.8; fl.10.31; 
querfam: fl.8v .25; quererem: fl.10 . .26; 
querian: fl.10.30; quiserem: fl. llv .1; qui
sera: fl. llv .20; querendo: fl.13v .20] 

quinta-feira, s.f. Var.: quimta feira,. 
qufnta feira. 

Quinto dia da semana, a contar do 
domingo. 

[ ... ] e aa quimta 
f ezemos vella [ . . . ] 

[qufnta: fl. lOv. 7) 

feira pola manhaã 

fl.lv.11 
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rabo, s.m. Var.: rrabo. 
Grupo de penas no uropígio das 

aves. 
[ . . . ] e trouuerã papagayos verdes e 

outº aues preta9 casy como pegas se nó 
quãto tijnham o bico bramco e os rrabos 
curtos. [ ... ] 

fl.10.27-29 

rabo-de-asno, s.m. Var.: rrabo 
dasno. 

Nome de uma planta aquática. 
[ . .. ] os quaaes herã mujta camtidade 

deruas compridas a que os mareantes chamã 
botelho e asy outras a que tam bem chamã 
rrabo dasno./ 

fl.1 .33-86 

rama, s.f. Var.: rrama. 
Conjunto de ramos e folhagem das 

árvores ou dos arbustos. 
[ ... ] dise ele que nõ vira la antre eles 

se nõ huúas choupanjnhas de rrama verde 
e de feeitos mujto grande9 [ ... ] 

fl. 8.84-36 

ramal, s.m. Var.: rramal. 
Colar. 
[ ... ] e outro lhe deu huü rramal grande 

de comtinhas brancas meudas que querem 
pareçer daljaueira [ ... ] 

fl. 2. 8-5 

rapar, v.t. Var.: rrapm-. 
Tirar os pêlos. 
[ . .. ] os cabelos seus sam coredios e 

andauã trosqujados de trosquya alta mais 
-que de sobre pemtem de boa gramdura e 
rrapados ataa per cjma das orelhas. [ ... ] 

fl. 2v .18-21 
{fl.8v .32; rrapadas: fl.3 .35] 

razoado, adj. V ar.: rrazoada. 
Razoável. 

· [ ... ] e herã [a9 casas] de madeira e 
<las jlhargas de tauoas e cubertas de palha 
de rrazoada altura [ ... ] 

fl. 9.11-13 

R 

real, adj. V. salto. 

recatar, v.t. Var.: rrecatando. 
Resguardar-se. 

[ ... ] tanto que se espedio que comecou 
de pasar o rrio. foise logo rrecatando. e nõ 
qujs mais tornar do rrio pera aquem./ 

fl.8.7-9 

receber, v.t. Var.: rreceber. 
1. Acolher. 
[ ... ] trouueos logo ja de noute ao ca

pitam omde foram rrecebidos com Ihuito 
prazer e festa./ 

fl.2v .2-4 

2. Obter como concessão ou favor. 
[ . . . ] a ela [a Sua Alteza] peço que por 

me fazer simgular merçee mãde vijr da jlha 
de sam thomee jorge dosoiro meu jenrro. o 
que dela rreceberey em mujta merçee./ 

fl.14. 7-11 

recolher, v.t. Var.: rrecolher. 
Voltar, volver, tornar ao lugar de 

onde se saiu. 
[ ... ] e depois de pasarmos o rrio foram 

huü& bij ou biij deles amdar antre os ma
rinheiros que se rrecolhiã aos batees e 
leuaram daly huü tubaram [ ••. ] 

fl.7v.28-81 
["ecolheo: fl.10 .30] 

rêde, s.f. V ar.: rrede. 
Cama feita de tecido de malha, li

geiramente côncava e cujas extremi
dades se prendem a pontos elevados 
ou entre árvores. 

[ ... ] e todas em hur a soo casa sem nhuü 
rrepartimento tijnham de dentro mujtos es
teos e de steo a esteo huua rrede atada 
pelos cabos ê cada esteo [ ... ] 

fl. 9.13-16 

redondo, adj. Var.: rredondo. 
Arredondado. 
[ . .. ] e neeste dia a oras de bespera 

ouuemos vjsta de tera .s. premeiramente 
dhuü gramde monte muy alto. e rredomdo 
[ ... 1 

fl . lv .1-4 
["edomda: fl . 2v .29 fl.4v .17] 

religioso, s.m. Var.: rrelegioso. 
Padre, sacerdote. 
[ . . . ] trouuemola daly cõ eses rrelegiosos 

e sacerdotes diante cantãdo maneira de 
preçisam./ 

fl.12.5-7 
[fl.12. 30] 

repartimento, s.m. Var.: rreparti
mento. 

Divisão, repartição, separação. 
[ .. . ] e herã [as casas] de madeira e das 

jlhargas de tauoas e cubertas de palha de 
rrazoada altura e todas em huüa soo casa 
sem nh lliu rrepartimento [. .. ] 

fl.9.11-14 

resgatar, v.t. Var.: rresgatar. 
Permutar. 
[ ... ] aly falauã e traziam mujtos arcos 

e contjnhas daquelas ja ditas e rresgatauã 
por qual·qr cousa. [ ... ] 

fl. 6v. 80-32 
["esgotaram: fl. 9. 27] 

revôlto, adj. V ar.: rreuolto. 
Virado, voltado para cima. 
[ . . . ] deu huü gromete a huü deles 

hu üa armadura grande de porco montes 
ben1 rreuolta [ . . . ] 

[fl. lOv. 23] 
fl . lOv.17-19 

ribeira, s.f. Var.: rribeira, rribª. 
1. Rio pequeno. 
[ .. . ] amdamos per hy veendo a rribeira 

a qual he de mujta agoa e mujto boa./ 
fl. 7v .1-3. 

[fl.11 .8) 
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2. Costa. 
[ ... ] e fomos ataa huoa lagoa grande 

dagoa doçe que esta jumto com a praya 
por que t~a aquela rribª do mar he apau
lada per c1ma e saay a agoa per mujtos 
lugares [ ... ] 

fl. 7v .24-28 

rijo, adj. e adv. Var.: rrijo. 
1. Forte, de boa compleição. 
[ ... ] e com jsto andam taaes e tam 

rrijos e tã nedeos. que o nõ somos nos 
tamto com quanto trigo e legumes come
mos./ 

fl.11 V .12-14 
2. Energicamente. 
[ . .. ] e home nom lhes ousa de falar 

rrijo por se mais nom esqujuarem e todo 
se pasa como eles querem polos bem 
amansar./ 

fl.8.1-4 
3. Decididamente. 
[ ... ] traziam arco9 nas maãos e suas 

seetas. vijnham todos rrijos pera o batel e 
nicolaao coelho lhes fez sinal que posesem 
os arcos. [ ... ] 

fl. lv .29-31 

rio, s.m. Var.: rrio. 
Curso dágua considerável que 

nasce ordinàriamente nas montanhas 
e lança-se no mar ou noutro rio. 

[ . . . ] omde todos lancamos amcoras em 
dirtº da boca dhuü rrio e chegaríamos a 
esta amcoragem aas x oras pouco mais ou 
menos [ ... ] 

fl .1 V .14-17 
[fl . lv.24,27; fl.2.19; f1.3v .29,32; fl.4 .34; 
fl. 6v . 2,5,10,13r2J,30,35; fl. 7 .19; fl . 7v. 6, 
7,10,22,29; fl.8.8,9; fl.11.17; fl.llv.S3; 
fl . 12 .5,10,12) 

rir, v.i. Var.: rrir, rrijr. 
Exprimir sentimento de súbita ale

gria por meio de movimento dos 
lábios e da bôca. 

[ ... ] esteuemos sobriso huü pouco 
rrijmdo e entam enfadouse o capitã e lei
xouo. [ ... 1 

fl. 7 .32-33 
[rrlam: fl . 7v .15,19] 
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rôla, s.f. Var.: rro"la. 
N orne vulgar das aves columbifor

mes da família das Columbrídeas, 
gênero Turtur Selby. 

[ ... ] alguús deziã que virã rrolas mas 
eu nõ as vy mas segº os aruoredos sam muy 
mujtos e grandes e djmfimdas maneiras nõ 
doujdo que per ese sartaão ajam mujtas 
aues. [ . . . 1 

fl.10.6-10 

roque, s.m. Var.: rroque. 
Nome de quatro peças do jôgo da 

xadrez, também chamadas tôrres. 
[ . .. ] mete nos pela parte de dentro do 

beiço e o que lhe fica antre o beiço e os 
demtes he feito coma rroque d~adrez. 
[ .. . ] 

fl.2v.14-16 

rosário, s.m. Var.: rrosairo. 
Conjunto de contas enfiadas que 

se fazem passar entre os dedos, en
quanto se vão recitando padre-nossos 
e ave-marias. 

sábado, s.m. 
Sétimo e último dia da semana. 
[ . . . ] e sabado xiiij do dito mes amtre 

as biij e ix oras nos achamos amtre as ca
nareas mais perto da gram canarea [ ... ] 

fl.1.17-19 
[fl .3v.1] 

saber, v.t. 
1. Conhecer, ter conhecimento, in-

formação ou notícia~ . 
[ .. . ] e mandou cõ eles pera ficar la 

huü mançebo degradado criado de dom 
joham teelo a q chamã aº rribeiro pera 
amdar la com eles e saber de seu vjuer e 
maneira [ ... ] 

fl . 3v .16-19 
[fl .6 .11,12; fI.1.25; fl.13v . 14; saiba: fI. 
I.7; sabe: fl.I.16; sey: fl.4.35; fl.7.15, 
30] 

s 

[ ... ] Vio h~ú deles hu üas contas de 
rrosairo brancas. açenou que lhas desem e 
folgou muito com elas [ . .. ] 

fI.3.23-25 
[fl .3v.14] 

rosto, s.m. Var.: rrostros. 
Parte anterior da cabeça. 
[ .. . ] a f eiçam deles he seerem pardos 

maneira dauermelhados de boõs rrostros e 
boos narizes bem feitos./ 

[fl.2v.10; fl.llv.2] 

roupa, s.f. Var.: rrou-pa. 
Designação genérica do vestuário 

ou das peças de vestuário ou das 
peças de uso e fazenda para a cama. 

[ . . . ] aa terça feira depois de comer 
fomos é trra dar guarda de lenha e lauar 
rroupa./ 

fl. 9v .1-2 

ruim, ad;. Var.: rroim. 
De pouca valia, ordinário. 
[ .. . ] e trazia metido no furado huüa 

pedra verde rroim que çarava per fora 
aquele buraco [ . .. ] 

fl . 7 .27-29 

2. Conseguir, poder explicar. 
[ .. . ] da marinhajem e simgraduras do 

caminho nõ darey aquy cõta a vossa alteza 
por que o nom saberey fazer [ . . . ] 

fl.1.11-13 
3. Dispor de ciência acêrca de. 
[ .. . ] nem eles tam cedo aprederiam a 

falar pera o sabere tam bem dizer [ ... ] 
fl.6.28-29 

sacerdote, s.m. 
Aquêle que ministra os sacramen

tos da igreja. 
[ .. . ] a qual [missa] dise o padre frey 

amrique em voz entoada e oficiada cõ 
aquela meesma voz pelos outroSi padres e 
sacerdotes que aly todos heram./ 

fl. 5. 8·10 
[fl . 12. 6,311 

sair, v.i. 

1. Desembarcar. 
[ . . . ] foy o degradado com huCi. home 

que logo ao sair do batel ho agasalhou e 
leuouo ataa la [ . .. ] 

fl. 3v. 34-35 
[fl . lOv . 9; sairam: fl. 3v. 26; fl .13 . 30; 
sairá: f1 .3v.27; fl.4.34; sayo: fl.4v.28; 
saya: 5v .22; saisemos: fl.6v .8; saymos: 
fl.11.15] 

2. Partir. 

[ . . . ] aly era com o capitam a bandeira 
de xpos com que sayo de belem [ .. . ] 

fl. 5.12·13 

3. Emergir. 

[ . . . ] ante quando saya da agoa era n1ais 
vermelho./ 

fl. 5v. 21-22 

4. Passar de um lugar a outro. 

[ .. . ] aa tarde sayo o capitã moor e seu 
batel cõ todos nos outros [ ... ] 

fl.4v . 23·24 

5. Escapar, escorrer, fugir. 

[ ... ] por que toda aquela rribª do mar 
he apaulada per cjma e saay a agoa per 
mujtos lugares [ ... ] 

fl. 7v. 26-28 

6. Loc. verb. Sair em terra = de
sembarcar. 

[ ... ] mas njmguem sayo em tera polo 
capitã nom querer sem embargo de njm· 
guem neela estar./ 

fl.4v .26-27 

[saisem: fl.5v .27; saymos: fl. lOv .25; fl. 
llv .32; saímos: fl. 8v .1) 

saltar, v.i. 

Pular. 

[ ... ] e comecaram a saltar e dançar huü 
pedaço. [ ... ] 

fI.5.29·30 

99 screpuer 
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salto, s.m. 

Pulo, cambalhota, acrobacia. 

[ . .. ] despois de dançarem fezlhe aly 
amdando no chaão mujtas voltas ligeiras e 
salto rreal de que se eles espantauam e 
rriam e folgauã mujto. 

fl. 7v .16-19 

Obs.: O salto a que se refere o cro
nista é o conhecido salto 
mortal. 

salvação, s.f. Var.: saluaçam, sa
luacom. 

Ato ou efeito de salvar-se. 

[ .. . ] por tanto Vosa alteza pois tanito 
deseja acreçentar na santa f e catolica, deu e 
emtemder em sua saluaçam e prazera a ds 
que com pouco trabalho ser~ asy [ ... ] 

fl. llv .4-6 
[saluacom: fl .13 . 24] 

salvar, v.t. 

Pôr a salvo; livrar (as almas do 
inferno). 

[ ... ] pero o mjlhor fruito que neela se 
pode fazer me pareçe que Siera saluar esta 
jemte e esta deue seer a principal semente 
que vosa alteza em ela deue lamçar./ 

fl .13v . 22-25 

santo, ad;. Var.: samto. 

Puro, perfeito, sem mancha, reli
gioso. 

[ ... ] trautando efim da preegaçom deste 
voso prosegujméto tã santo e vertuoso que 
nos causou maj9 deuaçam./ 

fl .12v .12-15 

[fl . 11 .28; fl.llv.5; fl . 13v.30; samta: fl. 
11.30] 

sartaão: V. sertão. 

screpuer: V. escrever. 
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se1, pron. Var.: sse. 
[ . .. ] posto que o capitam moor desta 

vossa frota e asy os outro9 capitaães scre
puam a vossa alteza a noua do achamento 
desta vossa terra noua que se ora neesta 
nauegaçam achou. [ . .. . ] 

fl.1.2-5 
(fl . 1. 25; fl .2.6,20,28,31,34 .. . sse: fl.5. 
15] 

se2, con;. e part. expl. 
1. Conjunções: 
a. Integrante. 
[ . . . ] e fomos de lomgo da costa com os 

batees e esquifes amarado9 per popa comtra 
o norte pera veer se achauamos algue a 
abrigada [ . . . ] 

fl.2.13-16 
[fl .6 .8 ... ] . 

b. Condicional. 
[ . .. ] e mandou o capitam aos nauios 

pequenos que fosem inais chegados aã trra 
e que se achasem pouso se_guro pera as 
naaos que amaynassem. [ .. . ] 

[fl .3". 17;29; fl.llv.20 . .. ] 

2 .. Partícula expletiva. 

fl.2.21-24 

· ·[ ... ] E entam se começaram de ch~gar 
mujtos e emtrauam pela beira do mar pera 
os batees [ . . . ] 

fl. 3v. 38-fl . 4 .1 
[fl .4 .13; fl.12v.10; fl.13 .30 ... ] 

. seer: V . .ser. 
•' ) , 

seeta: V. seta. 
' .. .. : .,. . . . 

-seguinte, adj. Var.: .segujmte. 
" Q1,1e _se ~egue, imediato, que vem 
depois de outro. 

[ . . . ] e a noute segujmte aa seg4& feira 
lhe amanheceo se perdeo da frota vaasco 
datayde com a sua naao .f .. . ] · · · , 

fl.1.24-26 
[fl.1 .36; fl.2.9] ~ 

seguir, v.t. Var.: segufr. 
1. Continuar. 
[ . . . ] E asy segujnios nosso caminho per 

este mar de lomgo [ .. . ] 
fl.1.29 

2. Caminhar em direção de. 
[ ... ] e aa quimta feira pola manhaã fe

zemo9 vella e segujmos dirt0
• aa terra [ ... ] 

fl.lv.11-12 

segunda-feira, s.f. 
Segundo dia da semana, a contar 

do domingo. 
[ ... ] a partida de belem como vosa al

teza sabe foy segª feira ix de março. [ .. A ] 

fl .1 .16-17 
[seg'• feira: fl . 1.24; fl .8v. 1] 

segundo, conj. e prep. 
1. Conj. conformativa == como. 
[ ... ] algun.s deziã que virã rrolas mas 

eu nõ as vy mas segº os aruoredos sam 
muy mujtos e grande9 e djmfimdas maneiras 
nõ doujdo que per ese sartaão ajam mujtas 
aues. [ ... ] 

fl.10 .6-10 
[fl . 1 .32; fl.lv .18; fl.5 .11; fl.8v.16; fl. 
9. 7,26,32,34; fl. 9v .22] 

2. Preposição= conforme. 
/ . 

[ .. . ] aas x oras pouco mais ou menos 
ouuemos vista das jlhas do cabo verde .s. 
da jlha de sã njcolaao segº dito de pº 
escolar piloto. [ ... ] 

fl.1 .21-24 

segurar, v.t. 
Cativar, dominar, agradar. 
[ .. • ] despois de dançarem fezlhe aly 

amdando no chaão mujtas voltas ligeiras 
e salto rreal de que se eles espantauam e 
rriam e folgauã mujto. e com quanto os cõ 
aquilo muito segurou e afaagou [ ... ] 

fl. 7v .16 .. 20 

seguro, adj. 
1. Abrigado, protegido. 
[ . . . ] fomos de lomgo e mandou o ca

pitam aos nauios pequenos que fosem mais 
chegados aa trra e que se achase~ pouso 
seguro pera as·nàaos que amaynasem. [ ... ] 

fl. 2 :21-24-
[fl. 2. 27; ·segura: fl. 3v. 6] 

2. Confiante .. 
[ . .. ] acaretauam desa lenha qua.mta po

diam com muy boas uomtades e leuãuana 
aos batees e amdauam ja mais mansos e 
seguros antre nos [ ... ] 

seixa: V. pomba-seixa. 

sem, prep. 

fl . 11.3-6 

[ . . . ] e a noute segujmte aa segda feira 
lhe amanheceo se perdeo da frota vaasco 
datayde com a sua naao sem hy auer tempo 
forte ne contrairo pera poder seer. [ . .. ] 

fl . 1. 24-27 
[fl . lv.28; fl.2v .7; fl.3.83; fl .3v.37; fl :4. 
17; fl.4v .81 ; fl.5v .24,30; fl. 8v .24] 

semente, s. f. 
1. Qualquer grão de cereal que se 

lança na terra para germinar. 
[ ... ] e deziam que em cada casa se 

colhiam xxx ou R pesoas e que asy os 
achauam e que lhes dauam de comer da
quela vianda que eles tijnham .s. mujto 
jnhame e outras sementes que na trra . ha 
q eles comem·. [ . .. ] 

[fl.llv .11] 

2. Fig, 

fl. 9 .19-24 

[ ... ] pero o mjlhor fruito que neela se 
pode fazer me pareçe que sera saluar esta 
jemte a esta deue seer a principal semente 
que vo9a alteza em ela deue Iamçar./ 

fl .13v . 22-25 

sempre, adv. Var.: senpre. 
[ . .. ] a qual [bandeira] esteue senpre 

alta aa parte do auamjelho./ 
fl.5 .13-14 

[fl .7 .19; fl . llv . 15; fl.12v.15; fl.13 .17) 

senão, conj. Var.: se nõ. 
A não ser, salvo. 
[ . .. ] né com e se nõ dese jnhame que 

aquy ha mujto e desa semente e frutos que 
a tera e as aruores de sy lançam. [ ... ] 

fl. llv .10-12 
[fl. 5v. 25; fl. 7 .16; fl. 8v. 26; fl.13v .13; 
fl.10. 28 .. . ] 
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senhor, s.m. 
Tratamento de cerimónia. 
[ . . . ] Siior posto que o capitam moor 

desta vossa frota e asy os outros capitaães 
screpuam a vo9Sa alteza a noua do acha. 
mento desta vossa terra noua [ ... ] 

fl.l.1-4 
[fl.I.14; fl.13 .28; fl.14 .4; s•r: fl.4v.5; 
fl.6v.27; fl.10 . 12; fl.13.20; fl.13v.1; 
fl.13v .31] 

senhos, adj. pl. 
Designativo de dois objetos da 

mesma natureza, referidos ou perten
centes a duas pessoas ou coisas, le
vando ou tendo cada qual o seu. 

[ . . . ] traziam ambos os beiços de baixo 
furados e metidos por eles senhos osos doso 
bramcos [ . .. ) 

fl.2v.10-l.2 
[fl. 3 . 21,37; fl . 3v .15; senhas: fl. Sv .13'; 
fl. lOv .13] 

ser, vb. Var.: seer. 
1. Designa a existência. 
[ . . . J e com j9to se volueo aas naaos 

por seer tarde e nom poder deles auer mais 
fala· por aazo do mar./ 

fl.2. 6-8 

[fl.2 .33; fl .4.31; fl .6.8,27; fl .8 .12,20; 
fl .9 .4; fl.12.2,32; fl.13 .4; fl . 13v.24; 
foram: fl . 1. 30; herã: fl . 3 . 35; fl. 8v. 26; 
fl.9 .11; seriam: fl.9v.6; fl .10.22; he: 
fl.2v.5; fl.3v.5; fl.4v.30; fl .6v .10; fl.7v. 
2,11 ,27; fl.11.12,18,31; fl.llv.31; fl.12v. 
12; f1 .13v.8,16,20; fl.14.4; seerem: fl.2v. 
5; sam: fl.2v .19; fl.5 .83; fl.8.13,15,18; 
fl.10 .7,14; fl . llv.17; fl . 13v.19; seria: fl. 
2v.24; fl.6 .14,17; fl .13 .21; era: fl .2v.28; 
fl.4v .ll ,17,21; fl.5v.19,20; fl .6 . .20,.22; 
f1.6v.2,14; fl.9v. 23; fl.11.9; fl.llv.25; 
fl.12v.29; foy: fL7v.11; fl.llv.3; ser;a: 
f1.6v.24; fl . lI.16; fl.12.l; seja: f1.9v.18; 
fl.lOv.6; sera: fl.llv.6; fl . 12.11; fl.13v. 
3,23; somos: fl. llv .13; serjam:· fl.12v .28; 
for: · fl.14 .6] 
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2. Ser == estar. 
[ ... ] de n1aneira que quando o batel 

chegou aa boca do rrio heran1 aly xbiij 
ou xx homeés pardos todos nuus [ . .. ] 

fl . 1V.26-28 
[heram: fl.5.10; herã: f1.8v.27; fl.12.7; 
seriam: fl.2.19; seendo: fl.2.31 ; era: fl. 
4v.15; fl.5.12; fl.6v.24; seriã: fl.5.24] 

3. Ser == tornar-se. 
[ ... ] pareçeme jemte de tal jnoçencia 

que s.e os homé emtendese e eles a nos. 
que seriam logo xpaãos por que eles nó 
teem nem emtendem em nhuüa creemça 
segº pareçe. [ .. . ] 

f1 .11.22-26 
[seer: fl.13.4; era: fl.5v.22; foy: fl.9.24] 

4. Ser == acontecer. 
[ ... ] e a noute segujmte aa seg4ª feira 

lhe amanheceo se perdeo da frota vaasco 
datayde com a sua naao sem hy auer tempo 
forte né contraira pera poder seer. [ ... ] 

fl .1.24-27 
5. Ser == ficar. 
[ ... ] e fomola poer onde avia de seer 

que sera do rrio obra de dous tiros de 
beesta./ 

fl.12.11-12 
6. Ser == distar. 
[ ... ] E asy segujmos nosso can1inho 

per este mar de lomgo ataa terça feira 
doitauas de pascoa que foram xxj dias dabril 
que topamos alguú.s synaaes de tera seendo 
da dita jlha segº os pilotos deziain obra de 
bjº lx ou lxx legoas. [ ... ] 

fl.1.29-33 
7. Ser == consistir. 
[ ... ] os quaaes [sinais] herã mujta cam

tidade deruas compridas a que os mareantes 
chamã botelho e asy outras a que tambem 
chamã rrabo dasno./ 

fl.1.33-36 
8. Ser == navegar. 
[ ... ] E seendo nos pela costa obra de 

x legoas domde nos leuamtamos acharam 
os ditos nauios pe-qnos hull arrecife com 
huu porto dentro muito boo e muito seguro 
com huua muy larga entrada [ ... ] 

fl.2 .24-28 

II. Como verbo auxiliar. 
[ ... ] trouueos logo ja de noute ao 

capitam omde foram rrecebidos com muito 
prazer e festa. [ ... ] 

fl .2v. 2-4 
[fl.2v .15; fl.3v .8; fl.5.4,11,32; fl.6.14, 

1 
16; fl.llv .9,28; fl.12.17,23; fl.13.9; fl. 
14. 7] 

serra, s.f. 
Montanha prolongada cujo cume 

tem muitos acidentes. 
[ ... ] e neeste dia a oras de bespera 

ouuemos vjsta de tera .s. premeiramente 
dhuü gramde monte muy alto. e rredomdo 
e doutras serras mais baixas ao sul dele e 
de trra chaã com grandes aruoredos. [ ... ] 

fl.lv.1-5 

sertão, s.m. Var.: sartaiio. 
Lugar inculto, ou sem arvoredo, si

tuado longe da costa. -
[ ... ] alguüs deziã que virã rrolas mas 

eu nó as vy mas segº os aruoredos sam muy 
mujtos e grandes e djmfirndas maneiras nõ 
doujdo que per ese sartaão ajam mujtas 
aues. [ ... ] 

fl.10.6-10 
[fl .13v .10] 

serviço, s.m. Var.: seruiço. 
Ato de servir; préstimo, utilidade. 
[ ... ] E pois que Sfior he çerto que asy 

neeste careguo que leuo como em outª 
qualquer coussa que de vosso seruiço for 
uosa alteza ha de seer de my mujto bem 
seruida./ 

servir, v.t. 
Prestar serviço como vassalo. 
[ ... ] E pois que Siíor he çerto que asy 

neeste careguo que leuo como em out• 
qualquer coussa que de vosso seruiço for 
uosa alteza ha de seer de my mujto bem 
seruida./ 

fl.14.4-7 

103 

seta, s.f. Var.: seeta. 
Haste de madeira pontiaguda que 

se atira por meio de arco. 
[ ... ] traziam arcos nas maãos e suas 

seetas. [ ... ] 
fl. 1V.29-30 

[fl.2.37; fl.2v .1; fl.Sv.12,22; fl.4.11; fl. 
5.25; fl.5v.16; fl.6v.16,33; fl.8.28; fl.10. 
13,14; fl. lOv .30] 

seu, pron. 
Dêle, dela, dêles, delas. 
[ ... ] se perdeo da frota vaasco datayde 

com a sua naao sem hy auer tempo forte 
ne contrairo pera poder seer. [ ... ] 

fl.1.25-27 
[sua: fl.1.27; fl.lv.28,29 fl.2v.8; fl .3. 
34; fl.4.22,27; fl.4v.17~20 ... seu: fl.2v. 
18; fl.Sv.12,19,25; fl.5.25; fl.5v.16; fl. 
8.18] 

sexta-feira, s.f. Var.: sesta feira. 
Sexto dia da semana, a contar do 

domingo. 
[ . .. ] E aa sesta pola manhaã as biij 

oras pouco mais ou menos per conselho dos 
pilotos mandou o capitam leuamtar am
coras [ ... ] 

fl.2.11-13 
[sesta feira: fl.11.18; fl.llv.31; fl.14.13] 

si, pron. \ lar. : sy. 
[ ... ] ne come se nó dese jnhame que 

aquy ha mujto e desa semente e frutos 
que a tera e as aruores de sy lançam. [ ... ] 

fl.llv . 10-12 
[fl.13.19; fl.13v.16] 

simplicidade, s.f. Var.: si.jnprezi
dade. 

Qualidade do que é simples, natu
ralidade, ingenuidade. 

[ ... ] por q çerto esta jente he boa e 
de boa sijnprezidade e enpremarsea ligei
ramete neeles qualqr crunho que lhes qui
serem dar [ .•. ] 

fl.11.31-fl.llv.1 

sob 

sinal, s.m. Var.: synaaes ( pl.). 

1. Indício, vestígio. 
[ . . . ] E asy segujmos nosso caminho per 

este mar de lomgo ataa terça feira doitauas 
de pascoa que foram xxj dias dabril que 
topamos alguií.s synaaes de tera [ ... ] 

fl.1.29-31 

2. Símbolo (do cristianismo). 
[ . .. ] e em fim dela trautou de nossa 

vijnda e do achamento desta trra cõfonnan
dose có o sinal da cruz so cuja obediençia 
vijmos [ ... ] 

fl.5.18-21 

singradura, s.f. Var.: simgradura. 

Navegação diária feita por navio 
de vela; espaço pelo mesmo percorri
do num dia. 

[ . . . ] da marinhajem e simgraduras do 
caminho nõ darey aquy cõta a vossa al
teza [ ... ] 

fl.1.11-13 

singular, ad;. 

Extraordinário, excepcional, raro. 
[ .. . ] a ela peço que por me fazer sim-

gular merçee mãde vijr . da jlha de sam 
thomee jorge dosoiro meu jenrro. [ ... ] 

só, ad;. Var.: soo. 

único. 

fl.14. 7-10 

[ ... ] e herã de madeira e das jlhargas 
de tauoas e cubertas de palha de rrazoada 
altura e todos em huü.a soo casa sem nhuü 
rrepartimento tijnharn de dentro mujtos 
esteos [ ... ] 

sob, prep. Var.: so. 

Debaixo de. 

fl.9 .11-14 

[ ... ] cõfonnandose cõ o sinal da cruz 
so cuja obediençia vijmos [ ... ] 

fl.5.19-21 
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sobrancelha, s.f. 
Reunião de pêlos que se arqueiam 

por cima dos olhos. 
[ ... ] todos andam rrapados ata acjma 

das orelha9. e asy as sobrancelhas e pes
tanas./ 

fl. Bv. 32-38 

sôbre, prep. 
Em seguida, dentro de, na direção 

de. 
[ ... ] acharam os ditos nauios peltnos 

huü arrecife com huü porto dentro muito 
boo e muito seguro com hu üa muy larga 
entrada e meteramse dentro e amaynaram. 
e as naaos arribaram sobreles. [ ... ] 

fl.2 .25-29 

sobriso = sôbre isso: por causa 
disso. 

[ ... ] esteuemos sobriso hull pouco 
rrijmdo e entam enfadou-se o capitã e lei
xouo. [ ... ] 

soer, v.i. 
Costumar. 

fl. 7 .32-33 

[ ... ] a jente que aly era nõ serja mais 
ca aquela que soya./ 

fl. 6v. 24-25 

sol, s.m. 
O . astro central do nosso sistema 

planetário. 
[ ... ] alguú s deles por o sol seer grãde 

[ ... ] aleuantarãsse [ ... ] 

- sol-pôsto: V. pôsto. 

solapa, s.f. 

fl. 12 . 32-38 

Modo de os indígenas usarem os 
cabelos e que consistia, segundo pa
rece, em usá-los parte caindo sôbre a 
testa e parte sôhre o restante do crâ .. 
nio, que usavam rapado. 

[ ... ] e huú deles trazia per baixo da 
solapa de fonte a fonte pera detras huüa 
maneira de cabeleira de penas daue ama
rela que seria de compridam dhu ü couto. 
[ ... ] . 

fl. 2v. 21-24 

solene, adj. 
Grave, majestoso, pomposo. 
[ ... ] acabada a misa desuestiosse o pa

dre e posese em huwa cadeira alta e nos 
todos lamcados per esa area e preegou huúa 
solene e proueitossa preegaçom da estorea 
do auanjelho. [ ... ] 

fl.5.15-18 

som, s.m. Var.: soõ. 
Impressão produzida no ouvido 

pela vibração de corpos sonoros. 
[ ... ] e eles folgauam e rriam e amdauam 

cõ ele muy bem ao soõ da gaita. [ ... ] 
fl. 7v .14-16 

[fl. llv .15] 

sombreiro, s.m. Var.: sonbreiro. 
Chapéu de aba larga. 
[ ... ] soomente deulhes hu ü barete ver

melho e hu ua carapuça de linho que leuaua 
na cabeça e huü sombreiro preto. [ ... ] 

fl. lv .34-36 
[fl.2.1; sonbreiro: fl.4.11; fl.6v.17; fl.7. 
34] 

sõmente, adv. Var.: soomente, 
soomte, som16• 

únicamente. 
[ ... ] soomente deu lhes hu ü barete ver

melho e huüa carapuça de linho [ ... ] 
fl. l V .34-35 

[fl.4v.28; soom'•; fl.3.22; fl.5.83; fl.6. 
34; som'•: fl.10.8] 

sondar, v.t. Var.: somdàr. 
Reconhecer, por meio de sonda, a 

profundidade dos mares, rios, etc. 
[ ... ] meteose loguo no esquife a somdar 

o porto demtro [ ... ] 
fl.2.34-35 

sossegado, adj. Var.: asesegado. 
Quieto, tranqüilo. 
[ ... ] eles se poserã todos asy coma nos 

estauamos cõ as maãos leuantadasi. e em 
tal maneira asesegados que certefico a vosa 
alteza que nos fez mujta deuaçom./ 

fl .12 . 25-28 

subir, v.t. Var.: sobir. 

Elevar-se, pôr-se em lugar su .. 
perior. 

[ ... ] acabada a misa tirou o padre a 
vestim ta de cjma e ficou na alua e asy se 
sobio jumto cõ ho altar em huüa cadeira 
e aly nos preegou do auanjelho [ ... ] 

fl.12v .8-11 

sueste, s.m. 

Ponto do horizonte a igual distân
cia do sul e do este. 

[ ... ] a noute segujmte ventou tamto 
sueste cõ chuuaçeiro9 que fez caçar as 
naaos e especialmente a capitana. [ ... ] 

fl.2.9-11 

tábua, s. f. V ar.: tauoa. 
Peça de madeira, larga e de pouca 

espessura. 
[ ... ] e herã [as casas] de madeira e 

das jlhargas de tauoas e cubertas de palha 
de rrazoada altura [ ... ] 

fl.9.11-13 

taça, s.f. 
Vaso largo e pouco fundo, para 

beber. 
[ ... ] e alguna coussa se a prouauam 

lamçauãna logo fora, trouueranlhes vinho 
per húa taça. poseranlhe asy a boca tã 
malaues e nõ gostará dele nada nem o qui
seram mais/ [ ... ] 

fl.3.17-20 

tal, adj. 
Que tem certa qualidade. 
[ ... ] e em tal maneira o trazem aly 

emcaxado que lhes nom da paixã nem lhes 
torua a fala nem comer nem beber./ 

fl.2v .16-18 
[fl .6v.15,82; fl.8v.10; fl.9v.21; fl.11.23; 
fl.llv.19; fl.13.21; fl.13v.19 .. . ; taaes: 
fl.4v.19; fl.8.22; fl.llv.12] 
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sul, s.m. 
Um dos quatro pontos cardeais; o 

meio-dia; o ponto do horizonte dire
tamente oposto ao norte. 

[ ... ] e neeste dia a oras de bespera 
ouuemos vjsta de tera .s. premeiramente 
dhuii gramde monte muy alto. e rredomdo· 
e doutras serras mais baixas ao sul dele e 
de trra chaã com grandes aruoredo9. [ ... ] 

surgir, v.t. 
Aportar, fundear. 

fl.lv.1-5 

[ ... ] mandou lamçar o prumo acha
ram xxb braça9 e ao sol posto obra de bf 
legoas de tera surgimos amcoras em :ldx
braças amcorajem limpa. [ ... ] 

fl.lv.7-10i 

tala, s.f. 
Peça de madeira com que se fixa 

ou prende alguma coisa. 
[ ... ] e cortam sua madra e paaos com 

pedras feitas coma cunhas metidas em hu ü: 
paao antre duas talas muy bem atadas [ ... 1 

fl. 9v .18-21 

tamalavez, adv. ant. Var.: tã ma
laues. 

A custo, com dificuldade. 
[ ... ] poseranlhe as}' a boca tã malaues

e nõ gostará dele nada nem o quiseram 
mais/ [ ... 1 

tamanho, adj. 

Tão grande. 

fl. 3 .19-20' 

[ ... ] vijnha huü mujto grande camarã 
e muito grosso que em nhuü tempo o vy 
tamanho. [ ... ] 

fl.6.1-3 

[fl.11.12; tamanha: fl.4.31; fl.13v .4] 
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também, adv. Var.: tam bem, 
tanbem. 

[ . . . ] nom leixarey tam bem de dar 
disso minha comta a vossa alteza asy como 
eu nlilhor poder [ . .. ] 

fl.1.5-7 
[fl . 1.35; fl.3.6,8; fl.6.3; fl.6v.3; fl.7. 
10,13; fl.13 .13; tanbem: fl.7.8] 

tamborim, s. m. Var.: tanbory. 
Pequeno instrumento de percussão; 

tamborzinho. 
[ ... ] em quanto aly este dia am,daram 

senpre ao soõ dhuú tanbory nosso dançarã 
e bailharã cõ os nosos./ 

tanger, v.t. Var.: tanfer. 
Tocar (instrumentos). 

fl.llv.14-16 

[ ... ] aleuantaranse mujtos deles e tan
jeram corno ou vozina e comecaram a saltar 
e dançar hun pedaço. [ ... ] 

fl.5 .28-30 
[ tan;endo: fl. 5v. 29] . 

tanto, adj., pron., adv., conj. e loc. 
conj. Var.: tamto. 

1. Adjetivo. 
[ ... ] em quanto esteuemos aa misa e 

aa pregacom seriã na praya outª tanta gente 
-pouco mais ou menos como os domtem cõ 
seus arcos e seetas [ . . . ] 

[fl.2v.9; fl.7.11 ... ] 

2. Pronome. 

fl. 5.23-25 

[ ... ] aly vieram emtam mujtos. mas nõ 
tamtos coma as outras uezes [ ... ] 

[fl.11.12, fl.6v.19] 

3. Advérbio. 

fl.8v .2-3 

[ ... ] a noute segujmte ventou tamto 
sueste cõ chuuaçeiros que fez caçar as 
naaos e especialmente a capitana. [ ... ] 

fl.2.9-11 
[fl. llv. 4,13 •.. ] 

4. Conjunção correlativa. 
[ ... ] e quanto se mais molhavã tanto 

mais vermelhos ficauam./ 
fl. 8v. 30-31 

5. Conjunção temporal: tanto que 
== logo que. 

[ ... ] e tanto que os batees poserã as 
proas em trra pasarãse logo todos a alem 
do rrio [ ... ] 

fl.6v .8-10 
[fl. 6v .11,25; tamto que: fl. l v. 24; fl. 3v. 7; 
fl. 6. 5,15; fl. 9v. 4; fl. lOv .19,25] 

tão, adv. Var.: tam, tã. 
[ ... ] a qual amcorajem dentro he tam 

grande [ ... ] que podem jazer dentro neela 
mais de ijc navjos e naaos. [ ... ] 

fl.3v .4-7 
[fl.4.27,28; fl.4v .17,18; fl.6.28,29; fl. 7. 

_ 11,26; fl.8.19'; fl.9.10 ... ; tã: fl.3v.5; 
fl. 4. 27; fl .4v .17; fl.11 v .12; fl.12v .14) 

tarde, s.f. e adv. 
1 . . Substantivo. 
[ ... ] aa tarde sayo o capitã moor ê. seu 

batel cõ todos nos outros e com os outros 
capltaães das naaos em seus batees a folgar 
pela baya [ ... ] 

fl.4v .23-25 
[fl.8.27] 

2. Advérbio. 
[ ... ] e com jsto se volueo aas naaos 

por seer tarde e nom poder deles auer mais 
fala por aazo do mar./ 

tecido, s.m. Var.: teçido. 
Feito no tear; pano. 

fl.2. 6-8 

[ ... ] e huü pano de penas de mujtas 
cores maneira de teçido asaz fremoso segº 
vosa alteza todas estas cousas vera [ ... ] 

fl.9.31-33 

temperado, adf. Var.: tenperado. 
(Clima) moderado, agradável. 
[ ... ] pero a trra em ~ he de mujto 

boos aares asy frios e e [sic] tenperados 
coma os dantre doiro e mjnho [ ... ] 

fl.13v.15-17 

tempo, s.m. 
1. Estado meteorológico da atmos

fera. 
[ ... ] e a noute segujmte aa seg4ª feira 

lhe amanheceo se perdoo da frota vaasco 
datayde com a sua naao sem hy auer tempo 
forte nõ contrairo pera poder seer. [ ... ] 

fl. l .24-27 

2. Ocasião própria para um deter
minado ato. 

[ ... ] amtre os quaaes. [camarões] vijnha 
hu ü mujto grande camarã e muito grosso 
que em nhu ü tempo o vy tamanho. [ ... ] 

fl. 5v. 36-fl. 6. 3 

3. Estação, quadra do ano adequa
da a certas fases da natureza. 

[ ... ] pero a trra em sy he de mujto 
boos aares asy frios e e Lsic] tenperados 
coma os dantre doiro e mjnho por êí neste 
tempo dagora asy os achauamos coma os 
dela/[ ... 1 

fl.13v .15-19 

tenção, s. f. V ar. : tefl{Xlm. 
Intenção, propósito. 
[ ... ] nom doujdo segº a s-anta tençam 

de vosa alteza fazeremse xpaãos e creerem 
na nossa samta fe. [ ... 1 

ter, v.t. Var.: teer. 
1. Possuir. 

fl .11. 28-30 

[ ... ] e jsto me faz presumir que nõ 
teem casas nê moradas em que se colham 
[ ... ] 

fl.8.20-22 
[teem: fl.9v.17; fl.11.25; fl.13.7; t.eêr: 
fl.3.33; teerã: fl.13.12; tijnha: fl.4v.18; 
fl.9.17; fl.14.2; teerem: fl.4v.20; tijnham: 
fl.5.32; fl.9.14; fl.9.22; fl.10.29; tem: 
fl .13v. 21; teuera: fl. lOv. 24) 

2. Segurar alguma coisa, prender, 
fixar. 

[ ... ] e tamto que a tomou meteoa logo 
no beiço e por que se lho nó queria t~er 
[se. a armadura] derã lhe huüa pequena de 
cera vennelha [ ... ] 

fl. lOv .19-21 
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b. Segurar alguém, prender, deter. 
[ ... ] os outros dous [se. índios] que o 

capitã teue nas naaos a que deu o que ja 
dito he. numca aqui mais pareçeram. [ . .. ) 

fl. 8.9-11 
3. Obter, adquirir. 
[ ... ] do emsino que dantes tijnham po

seram todos os arcos e acenauam que 
saisemos- [ . • . ] 

fl.6v .6-8 
4. Dispensar. 
[ ... ] e que nos posesemos todos em 

giolhos e a beijasemos [se. a cruz] pera 
eles veerem ho acatam2to que lhe tijnhamos. 
[ ... ] 

fI.II.18-20 
5. Demonstrar. 
[ ... ] estam açerqua disso com tamta jno

cemçia [se. as índias] como teem em mos
trar o rrostro./ 

fl.2v .9-10 

6. Experimentar (sensação física), 
sentir. 

[ ... ] que de as nos mujto bem olharmos 
[as partes pudendas das índia9] nõ tijnha
mos nhuúa vergonha./ 

fl.4.28-30 

7. Loc. ter cuidado = cuidar, 
tratar. 

[ ... ] nõ darey aquy cõta a vossa alteza 
por que o nom saberey fazer e os pilotos 
deuem teer ese cuidado [ ... ] 

fl.1.12-14 

8. Auxiliar. 
[ ... ] e por ele nõ teer ajnda comjdo 

[ ... ] 
fl. lOv .10-11 

9. Vir ter: V. vir, 7. c. 

têrça-feira, s.f. 
Terceiro dia da semana, a contar 

do domingo. 
[ ... ] E asy segujmos nosso caminho per 

este mar de lomgo ataa terça feira doitauas 
de pascoa [ . . . ] 

fl. I .29-30 
[fl. 9v .1] 
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terra, s.f. Var.: tera, t"a, tra. 
1. Parte sólida do globo terrestre. 
[ . .. ] E asy segujmos nosso caminho per 

este mar de lomgo ataa terça feira doitauas 
de pascoa que foram xxj dias dabril que 
topamos alguús synaaes de tera [ ... ] 

[fl.lv.2; fl.3.7] 

2. Solo. 

fl. I .29-31 

[ . .. ] traz ao lomgo do mar em algüas 
partes grande9 bareiras delas vermelhas e 
delas bramcas e a terra per cima toda chaã 
e mujto chea de grandes aruoredos./ 

fl . 13v .5-8 
3. Chão. 
[ ... ] e mujtos deles os hiam logo poer 

e trra e outros os nõ punham. [ ... ] 
fl.5v .11-12 

4. Praia. 
[ ... ] e tanto que os batees poserã as 

proas em trra pasarãse logo todos a alem 
do rrio [ ... ] 

fl.6v.8-10 
5. Continente. 
[ ..• J e aa quimta feira pola manhaã fe

zemos vella e segujmos dirt0
• aa terra [ .. ~] 

fl. lv .11-12 
[fl.3.5; fl .3v .11; tera: fl.lv.7,9; fl .7v. 
24; fl.13v . .12,13; t"a: fl.lv.14,23 fl.2. 
22; fl.3.10,26; fl.5.19,35; fl.5v.2; fl.6.9; 
fl.13v .1] 

6. País. 
[ ... ] que a mujta9 molheres de nossa 

trra vendolhe taaes feições fezera vergonha 
por nom teerem a sua comeela./ 

fl.4v .18-20 
7. Região. 
[ ... ] e depois pera o colar como que 

nos dezia que avia em tera ouro [ . .. ] 
fl. 3 .5-6 

[trra: fl.2. 36; fl.6.25; fl.7 .25; fl.9.23; 
fl.10.1; fl . 13v .16] 

8. Domínio. 
[ ... ] posto que o capitam moor desta 

vossa frota e asy os outros capitaães scre
puam a vossa alteza a noua do achamento 
desta vossa terra noua [ ... ] 

[trra: fl.14.1] 
fl.1.2-4 

9. Locuções verbais: 
a) sair em terra, V. sair, 6. 
b) ir em terra, V. ir, 6. 
testa, s.f. 
A parte superior do rosto entre os 

olhos e a raiz dos cabelos anteriores 
da cabeça. 

[ ... ] trazem todo9 as testas de fonte 
a fomte timtas da timtura preta que pareçe 
huüa fita preta ancha de dous dedos. [ ..• ] 

fl.8v .33-fl. 9.1 

tingir, v.t. 
Tingir, colorir, pintar. 
[ ... ] e huúa daquelas moças era toda 

timta de fundo a cjma daquela timtura 
[ ... ] 

fl.4v .15-16 
[timtas: fl.1.10; tfnta: fl.7.7; fl.Sv.34; 
timtos: fl.Bv.30; tfmto: 5v.16] 

tintura, s.f. Var.: timtura. 
1. Côr que toma uma coisa tinta. 
[ ... ] e amdauam hy outrros quartejados 

de cores .s. deles a meetade da sua propria 
cor e a meetade de timtura negra maneira 
dazulada e outros quartejados descaques./ 

fl.4.21-24 
[timtura: fl.4v.16; fl.5v .17,20; fl.8v.20, 
34; fl.11. 3; tintura: fl. 7. 8] 

2. Líquido próprio para tingir. 
[ ... ] e aqueles [ouriços] herã cheo9 

dhu ús graãos vermelhos pequenos, que es
magandoos antre os dedos fazia timtura 
muito vermelha [ .•. ] 

tirar, v.t. 
1. Extrair. 

fl. 8v. 27-29 

[ . .• J trazia este velho o beiço tam fu
rado que lhe caberja pelo furado huü gram· 
dedo polegar e tra7.ia metido no furado 
huüa pedra verde rroim que çarava per 
fora aquele buraco e o capitã lha fez tirar 
[ ... ] 

fl . 1.25-30 
2. Retirar. 
[ ... ] Vio huü deles huüas contas de 

rrosairo brancas. açenou que lhas desem e 
folgou muito com elas e lancouas ao pescoço 
e despois tirouas [ . . . ] 

fl.3 . .23-25 

3. Desvestir. 
[ ... ] acabada a misa tirou o padre a 

vestim ta de cjma e ficou na alua [ .. . ] 
fl.12v .8-9 

4. Concluir. 
[ ... ] numca aqui mais pareçeram. de 

que tiro seer jente bestial e de pouco saber 
[ ... ] 

fl.8 .11-12 

tiro, s.m. 
Com um adjunto adjetivo.. denota 

distância aproximada. 
J ... ] e fomos asy todos contra a trra 

pera pasarmos ao longo per ondeles estauam 
hjndo bertolameu dijz em seu esquife per 
mãdado do capitam diamte cõ huU paao 
dhuila almaadia. que lhe9 o mar leuara pera 
lho dar e nos todos obra de tiro de pedra 
tras ele. [ ... ] 

[tiro de beesta: fl .12 .12] 

toalha, s.f. 

fl.5v .2-7 

Pano de algodão ou linho com que 
se cobre a mesa por ocasião das re
feições. 

[ ... ] e em querendo o capitam sair 
de~ta naao chegou sancho de toar com seus 
dous ospedes e por ele nõ teer ajnda comjdo 
poseranlhe toalhas e veolhe vianda e 
comeo./ 

fl. lOv .9-12 

tocha, s.f. 
Vela grande e grossa; facho lumi

noso. 
[ ... ] acemderam tochas e emtraram e 

nõ fezeram nhuüa mençam de cortesia nem 
de falar ao capitam nem a njmguem. [ ... ] 

fl.3 .1-3 

. todo, adj., pron., adv. e Zoe. 
1. Adjetivo. . 
[ ... ] e aly amdamos todo aquele dia 

em calma a vista delas obra de tre9 ou 
quatro legoas. [ ... ] 

fl.1.19-21 
[todolos: fl .1v.21; fl. 5. 3; toà.os: fl. 3v. 9; 
fl .4v .30; todalas: fl.3v.3; toda: fl.lv.10] 
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2. Pronome. 
[ ••• J omde todGs lancamos amcoras em 

dirtº da boca dhuii rrio e chegaríamos a 
esta amcorajem aas x oras pouco mais ou 
menos [ ... J 

[fl.lv.30; fl.4.16; 4v.23 ... ] 
b. == tudo 

[fl.6.23; fl. 7 .8; fl.8.3] 
3. Advérbio. 

fl.lv.14-17 

[ . .. ] es~e que o agasalhou era ja de 
dias e amdaua todo por louçaynha cheo de 
penas pegada9 pelo corpo [ ... ] 

fl.4v.10-1.2 
[fl.lv.28; fl.3v.21; fl .4v .15 ... ] 

4. Loc. adverbial: de todo. 
I ... ] e emchianos dagoa e trazianos aos 

batees. nõ que eles de todo chegasem a 
bordo do batel. [ ... ·] 

[fl.6.33] 
tomar, v.t. 

fl.4. 3-5 

1. Com o sentido de apreender, se
gurar com as mãos, tirar, capturar, 
adquirir, prover-se. 

1. Segurar alguma coisa com as 
mãos. 

[ . .. ] mostrarãlhes huü papagayo pardo 
que aquy o capitan1 traz./ tomarãno logo 
na maão [ ... ] 

fl.3.8-10 
[tomaram: fl.3.14; tomauamolos: fl.4.6; 
tomarem: fl.7v.9; tomando: fl.7v.14; to
mou fl. IOv .19) 

2. Segurar alguém com as mãos; 
conduzir alguém (ao colo). 

[ . . . ] e entã o capitam fezese tomar ao 
colo de dous home~s e pasou o rrio [ ... ] 

fl. 6v. 22-23 
3. Tirar alguma coisa de alguém. 
a) A fôrça e com intenção malé

vola. 
[ ... ] e derãlhe arcos e seetas e nõ lhe 

tomarã nhu üa cousa do seu./ ante dise 
ele que lhe tomara huü deles huúas .con: 
tinhas amarelas que ele leuaua e fog1a co 
elas e ele se queixou e os outros foram logo 
apos ele e lhas tomaram e tomaranlhas a 
dar e emtam mãdarãno v.ijr./ 

fl. 8.28-34 
[tomar: -fl.4v.6] 
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b) Por persuasão e com intenção 
benévola. 

[ . .. ] e traziam cabaacos dagoa e tomauã 
algu O.s barijs que nos leuauamos e em
chianos dagoa e trazianos aos batees. [ ... ] 

fl. 4.2-4 

4. Capturar, apreender. 
· [ . . . ] pregumtou mais se seria boo tomar 

aquy per força huü par destes homeés. 
pera os mandar a vosa alteza [ ... ] 

tl. 6.16-18 
[fl .6 .21,32; tomou: fl.2.35] 

5. Abastecer-se de alguma coisa. -
[ ... ] pera veer se achaurunos alguúa 

abrigada e boo pouso onde jouuesemos pera 
tomar agoa e lenha, [ ... ] 

fl.2.15-17 
[fl.8v.2; tomamos: fl.II.10] 

6. Absorver (um líquido), levar à 
bôca (para provar). 
. [ ... ] trouueramlhes agoa per huna al .. 

barada tomaram 'dela senhos bocados e nó 
beberam. soom te lauarã as bocas e lamçaram 
fora. [ ... ] 

fl.3.20-23 

II. Com o sentido de apreender 
pelo intelecto, entender, compreen· 
der, demonstrar conhecimento. 

7. Apreender pelo intelecto, adqui .. 
rir conhecimento. 

[ ... 1 por que asy tomauam aquilo que 
nos viam fazer coma nos meesmos. [ ... ] 

fl.13.5-6 
8. Compreender, interpretar. 

. [ . : . ] pero tome vossa alteza n1inha jno
ramçta por boa · vomtade. [ ... ] 

fl. l. 8-9 

Isto tomauamonos asy polo desejarmos/ 
[ .. . ] 

fl .3.28-29 
[ ... ] e depois mostrou o dedo pera o . 

ceeo coma que lhes dizia alguüa cousa de 
bem e . nos asy o tomamos./ 

fl.12v .6-8 

9. Adotar (uma decisão), aprovar. 

[ ... ] e nj9to comcrudiram./ e tamto q 
a concrusam foy tomada. [ ..• ] 

fl. 6.15-16 

10. Mostrar, dar mostras de, de
monstrar. 

[. .. ] tomauam logo h~ua esqujueza 
coma monteses e foranse pera cjma. { ... ] 

fl. 7v .20-22 

[ ... ] e mesturaramse todos tanto com 
nosco que nos ajudauam deles e acaretar 
ºlenha e meter nos batees e lujtauam cõ os 
nosos e tomauam mujto prazer./ 

[tomauã: fl. 6v. 28J 

III. LocuçÃo: . 

fl. 9v. 7-11 .. 

Tornar pé = alcançar o fundo da 
água (dos rios, lagoas, mares) com 

I os pes. 
[ ... J nõ se afastando C3$Y pada da trra 

se nõ quanto podiam tomar pee./ 

topar, v.t. 
.Encontrar. 

fl. 5 .35-36 

[ ... ] E asy segujmos nosso caminho per 
este mar de lomgo ataa terça feira doitauas 
de pascoa que foram xxj dias dabril que 
topamos alguüs synaaes de tera. [ ... ] 

fl . 1. 29..:11 
[fl. 1 v .1; topará: fl. à. 4] 

tomar, v.i . 

1. Voltar, regressar. 
[ ... ] e emtam bertolameu diiz o fez 

outra vez tornar que lhes dese aquilo. [ ... ] 
fl.4v. 7-8 . 

[fl.6v.26; fl.8.9; fl.9.25; tomou.: fl.4v. 
8; fl.6v .. 34; fl. 7v .6; fl.8.27; t01'namonos: 
fl .4.36; fl. 9.35; tornasemos: fl.4v. l; tor
namos: fl.4v.2,22; fl.8.37] 

2. Restituir. 
[ ... ] j9to nom querjamonos emtender 

porque lho nõ aviamos de dar e despois 
tornou as contas a quem lhas tleu [ ... ] 

fl.3.30..J2 

3. Reconduzir. 
[ ... ] e naquillo foy. o degradado com 

huü homé que logo ao sair do batel ho 
agasalhou e leuouo ataa la e logo ho tor
naram a nos [ ... ] 

fl. 3v. 33-36 
[tornados: fl.13.10] 

4. Junto a um infinito, funcionando 
como auxiliar e indicando ação repe
tida ou continuada. . 

[ ... j e viemonos aas naaos á comer 
tanjend~ tronbetas e gaitas sem lhes dar 
mais apresam e eles tomaramse a asentar 
nà praya [ ... ] 

fl.5v .28-81 
[t01'naran: fl.B.33; n.12.231 

torvar, v.t. 
Impedir, prejudicar. 
[ ... ] e em tal maneira o trazem aly em

caxado que lhes nom da paixã nem llies 
torna a fala nem comer nem beber./ 

f1. 2v .. 16-18 
[toruauam: fl. 9v .25] 

tosquia, s.f. Var.: trosquya. 

Corte. 

[ .. :] os cabelos seus sam coredios e 
andauã trosqujados de trosquya alta mais 
que de sobre pemtem de boa gramdura 
e rrapados ataa per cjma das orelhas. [ ... ] 

fl. 2v .18-21 

. tosquiar, v.t. Var.: trosquyar. 

~ortar rente (cabelo, pêlo, etc. ) . 

[ .•. ] os cabelo9 seus sam coredios e 
andauã trosqujados de trosquya alta [ .•. ] 
e rrapados ataa per cjma das orelhas. [ ... ] 

fl.2v .18-21 

111 travesso 

toutiço, s.m. Var.: toutuço. 

Parte posterior da cabeça; nuca, · 
cachaço. 

[ ... ] huúa maneira de cabeleira de 
penas daue amarela que seria de compri .. 
dam dhu ü couto. muy ba9ta e muy çarada 
que lhe cobria o toutuço e as orelhas. 
[ ... ] 

trabalho, s.m. 
Esfôrço. 

fl. 2v . .23-26 

[ ... ] deue emtender em sua saluaçam e 
prazera a ds que com pouco trabalho sera 
asy [ ... ] 

fl. llv .5-6 

tras: V. atrás . 

tratar, v.t. Var.: trautar. 
Discorrer, falando ou escrevendo . 
[ ... ] e preégou huua solene e prouei-

tossa preegaçom da estorea do auanjelho. e 
em fim dela trautou de nossa vijnda e do 
achamento desta trra [ ... ] 

fl.5.17-19 
[trautando: fl.12v .12] 

trave, s.f. 
Viga de madeira tôscamente pre

parada para a feitura de embarcações 
primitivas. 

[ ... ] e alguws deles se metiam em al
maadias duas ou tres que hy tijnham as 
quaaes nõ sam feitas como as que eu ja vy. 
soomte sam tres traues atadas jumtas e aly 
se metiam iiij ou b ou eses que queriam 
[ ... ] 

fl .5.30..J4 

travesso, ad;. 
Atravessado, transversal, pôsto de 

través. 
[ ... ] traziam ambos os beiços de baixo 

furados e metidos por eles senhos osos 
doso bramcos de compridam dhuüa maão 
travessa e de grosura dhuü fuso dalgodam 
[ ... ] 

fl.2v.10-13 
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trazer, v.t. 

1. Ter, conservar, levar algo con
sigo. 

[ ... ] traziam arcos nas maãos e suas 
-seetas. [ ... ] 

fl. lv .29-30 

[fl. 2v .10; fl. 4 .16,17,18,20; trazia: fl. 2 .37; 
fl.5v.16; fl.7.17,20; fl . 12v.19; trouuemos: 
fl.llv.21; trazem: fl.2v.16; traz: fl.3.9; 
fl.13v.5; troouerã: fl.llv.26; trazw: fl.8v. 
3; fl. lOv. 29] 

2. Ostentar. 
[ ... ] e huü deles trazia per baixo da 

-solapa [ ... ] huüa maneira de cabeleira de 
penas daue amarela [ ... ] 

fl.2v .21-24 

[fl. 7. 25,27; trazem: fl. 8v. 33] 

3. Conduzir, transportar alguma 
coisa. 

[ ... ] e emtrauam pela beira do mar 
pera os batees ataa que mais nom podiam 
e traziam cabaacos <lagoa e e tomauã al
guüs barijs que nos leua~amos [ ... ] 

fl.4.1-3 

[fl.6v.30; trazianos: fl .4. 4; trou.ue: fl.2v. 
2; fl.llv.3,25; fl.12v.31; traga: fl.11.30; 
trouueram: fl. 6v. 32; fl. 8. 8; troouemolo: 
fl.4v.10; fl.12.5; troouerã: fl.10.27; tra
ziã: fl.4v.13; fl.8v.24] 

4. Conduzir alguém em sua com
panhü! .. 

[ ... ] porem nõ trouuemos esta nou aas 
naaos se nõ iiij ou b .s. o capitã moor dous 
e ~imã de miranda· huü que trazia ja por 
pa1e e aires gomez outro asy paje./ 

5. Dar a provar a 
líquido. 

fl. llv .21-24 

alguém algum 

[ ... ] trouueranlhes vinho per hüa taça. 
poseranlhe asy a boca tã malaues e nõ gos
tará dele nada nem o quiseram mais/ [ ... ] 

fl.3.18-20 
[fl.3.20] 

três, num. 

Que consta de dois mais um. 

[ ... ] e aly amdamos todo aquele dia 
em calma a vista dela9 obra de tres ou 
quatro legoas. [ ... ] 

fl.1.19-21 
[fl. lv .25; fl.4.20,25,84; fl.4v .4; fl.5. 
31,33] 

trigo, s.m. 

Planta da família das Gramíneas, o 
grão dessa planta. 

[ ... ] e com jsto andam taaes e tam 
rrijos e tã nedeos. que o nõ somos nos 
tamto com quanto trigo e legumes come
mos./ 

fl. llv .12-14 

trombeta, s.f. Var.: tronbeta. 

Instrumento de sôpro. 

[ ... ] cõ jsto se volueo bertolameu dijz 
ao capitam e viemonos aas naaos a comer 
tanjendo tronbetas e gaitas [ ... ] 

fl. 3v .27-29 

tubarão, s.m. Var.: tubaram. 

Peixe do gênero dos Esqualos 
( Squalus carchorias), notável pela 
sua voracidade e pelo seu tamanho, 
que chega a atingir dez metros. 

[ ... ] e depois de pasarmos o rrio-foram 
hufils bij ou biij deles amdar antre os ma
rinheiros que se rrecolhiã aos batees e 
leuaram dalf hu u tubaram que bertolameu 
dijz matou ... ] 

fl . 7v. 28-32 

tudo, rwon. 
A totalidade do que existe; qual .. 

quer coisa; tôdas as coisas. 
[ .... ] nõ curará de lhes tomar nada e 

asy o mandaram com tudo [ •.. ] 
fl.4v .5-6. 

[fl.8.13; fl.13v.21; fl.14.3] 

um, art. indef. nu1n. e pron. Var.: 
huu, huúa, húa. 

Art. Certo, determinado. 

[ ... ] soomente deulhes hu ü barete ver
melho e hu üa carapuça de linho [ .. . ] 

fl. lv .34-35 

[fl.lv.36'; fl.2.3,26',29; fl.2v.13,24,33; 
fl .3.6,9,11 .. . ; huua: fl.1.28; fl.lv.30; 
fl. 2 .1,27,30,35; fl. 2v .12,32; f1. 3 .12,21; 
fl .3v.32; fl.4.9; fl.4v.3 . .. ; hua: fl. 3 . 
18; fl.13 .1) 

vaca, s.f. 
A fêmea do boi. 
[ . . . ] eles nõ lauram nem criam nem 

ha aquy boy nem vaca nem cabra nem 
ovelha [. .. ] 

fl. llv. 7-8 

valer, v.t. 
Ter muito valor. 
[ ... ] e huü dos nosos deull1e pola pedra 

ht:ü sonbreiro uelho nõ por ela valer algüa 
coussa. mas por mostra. [ ... ] 

valor, s.m. Var.: u<ilor. 
Preço, valia, estimação. 

fl. 7 .33-35 

[ .. . ] rresgataram la por cascauees e por 
out.. cousinha9 de pouco ualor q leuauã 
papagayos vermelhos mujto grandes e fre
mosos. [ ... ] 

fl. 9.27-30 

vazio, adf. e s.m. 
1. Adjetivo: descoberto. 
[ ... ] soomente sayo ele com todos em 

huu jlheeo grande que na baya esta que 
de baixamar fica muy vazio pero he de 
todas partes cercado dagoa que nõ pode 
njmguem hir a ele sem barco ou a nado./ 

fl.4v .28-32 

113 ventar 

u 

V 

Num. Designa a unidade. 
[ ... ] aly folgou ele e todos nos outros 

bem hua ora e mª [ ... ] 
f1. 4v. 32-33 

Pron. Uma pessoa ou coisa dentre 
muitas. 

[. .. ] E hu ü deles lhe deu hu ii hu ü 
[sic] sombreiro de penas daues compridas 
[ ... 1 

fl. 1V.36-fl, 2 .1 
[fl.1.28; fl.2.82,37; fl.2v.21; fl.3.3; fl. 
4v .15] 

2. Substantivo: espaço vazio. 
[ ... ] este que os asy amdaua afastando 

trazia seu arco e 9eetas e amdaua tjmto de 
timtura vermelha pelos peitos e espadoas 
e pelos quadrijs coxas e pernas ataa baixo. 
e os vazios com a barriga e estamego era 
da sua propia cor [ ... ] 

fl.5v .15-20 

vela: V. fazer, VI, h. 

velho, s.m. e adf. Var.: uelho. 
1. Substantivo: Homem que tem 

muita idade. 
[ ... ] e aly esperou huü velho que trazia 

na maão hua paa dalmaadia./ 
fl. 7 .20-21 

[fl.7 .26; fl.8 .4] 

2. Adjetivo: Que não é novo. 
[ ... ] e huü dos nosos deulhe pola pedra 

hu ü sonbreiro uelho [ ... ] 

[velha: fl. 8v. 9] 

ventar, v.i. 
Fazer vento. 

fl. 7 .33-84 

[ .. . ] a noute segujmte ventou tamto 
sueste cõ chuuaçeiros que fez caçar as naaos 
e especiahnente a capitana. [ ... ] 

. fl.2 .9-JÍ 



. . -- ' 

ver 114 

ver, v.t. Var.: veer. 
I. Perceber ou conhecer por meio 

da vista. 
( ... ] a qual bem çerto crea q por afre

mosentar nen1 afear aja aquy de poer mais 
ca aquilo que vy e me pareçeo./ 

fl.1.9-11 

[fl.5. 33; fl.6.2; fl.10.7; veer: fl.13v .12; 
fl.14 .1; vio: fl.3.6,23; vimos: fl.4.14; fl. 
8. 23; fl .10. 3,22; fl .13. 2; vendo: fl .. 4v .19; 
viram: fl ,. 5v. 8; fl. 9v. 23; verjees: fl. 7 .1; 
vera: fl .9.33; fl.10.16; veerem: fl.11.19; 
v irá: f1.10 . 6; f1 . 12.8; viam: fl .13. 6; 
tjmos: fl.13v .15] 

2. Reconhecer. 
I ... ] e o capitaro mandou no batel em 

trra njcolaao coelho pera veer aqle rrio 
[ ... ] 

fl .1V.22-24 

3. Fazer ~a experiência ou tenta
tiva no sentido de obter alguma 
coisa. 

[ ... ] e fomos de lomgo da costa com os 
batees e esquifes amarados per popa corntra 
o norte pera veer se achauamos alguüa 
abrigada e boo pouso [ . .. ] 

fl .2 .13-16 

[veeria: fl.6v.2; veendo: fl.7v.2] 

4. Observar, examinar. 
[ ... ] neeste dia os uimos de mais perto 

e mais aa nosa vontade por andarmos todos 
ç:asy mesturados [ ... ] 

fl.Bv.17-19 
{veerem: fl.9v.16,17] 

5. Computar, contar. 
1 ... ] em quanto andauamos neesa n1ata 

~a cortar a lenha atraue9auam alguüs pa
pagayos per esas aruores deles verdes e 
·outros pardos grandes e pequenos de ma
.neira que me pareçe que avera neesta trra 
mujtos pero eu nom veria mais que ataa 
iix ou x. [ . .. ] 

1 fl. 9v .31-fl.10.3 

:6. Considerar, pensar. 
1 . ... ] ora veja vosa alteza quem em tal 

jnocem,Çea · vjue. [ ... ] · 
fl.13.22-23 

verde, adj. 
Que é da côr da maior parte das 

pla:ntas e dos frutos ainda não ama .. 
durecidos. 

[ .. . ] outros traziã carapuças de penas 
amarelas e outros de vermelha9 e outros de 
verdes. [ ... ] 

fl.4v.13-15 
[fl.7.28; fl .8.35; fl.8v.14,25; fl .9.30,31; 
fl. 9v. 33; fl.10. 27] 

vergonha, s.f. 
1. As partes pudendas. 
[ ... ] de maneira que quando o batel 

chegou aa boca do rrio heram aly xbiij ou 
xx: h01neés pardos todos nuus sem nhuúa 
cousa que lhes cobrisse suas vergonhas. 

fl . lv .26-29 
[fl.2v.8; fl.3.34; fl.4.27; fl.7.11; ver
gonha: fl.4v .17] 

2. Sentimento de pudor. 
[ ... ] que de as nos mujto bem olhar

mos nõ tijnhamos nhuüa vergonha./ 
fl .4.28-29 

[fl.4v.20; fl . 7.12; fl.13.22] 

vermelho, adj. 
Que tem côr encarnada muito viva. 
[ ... ] 900mente deulhes hu ü barete ver· 

melho e huüa carapuça de linho que leuaua 
na cabeça e huü sombreiro preto. [ ... ] 

f}. 1V.34-3~ 

[fl.5v.22; fl.7 .1; fl.Bv.31 ; fl .9 .29; ver
melha: fl.2.2; fl .3v.13; fl.4v.4,14; fl.5v. 
17,20; fl .8 .5; fl.8v.29; fl.lOv .21; fl. 
13v.6] · 

vertuoso: V. virtuoso. 

véspera, s.f. V ar.: bespera. 
A tarde; hora canônica que vem 

depois das nonas. 
[ ... ] e neeste dia a oras de bespera 

ouuemos vjsta de tera [. .. ] 
fl. lv .1-2 

· vestido, ad;. 
Adornado. 
[ . .. ] o capitam quando eles vieram 

estaua asentado em huúa cadeira e huüa 
alcatifa aos pees por estrado e bem vestido 
cõ huü colar douro muy grande ao pescoço. 
[ .. . ] 

fl. 2v. 30-34 

vestimenta, s.f. 
Tudo que se pode vestir; indumen

tária. · 

[ ... ]_ acabada a misa tirou o padre a 
vestim ta de cjma e ficou na alua [ ... ] 

fl .12v. 8-10 

vez, s.f. 
Ocasião, ensejo, tempo. 

· [ ... ] e entam bertolameu dijz o fez 
outra vez tomar que lhes dese aquilo. [ . . . ) 

[Il.8.25; uezes: fl.8v.3] 
fl.4v . 7-8 

· :viagem, s.f. Var.: via;em. 
Caminh.o que se faz para chegar a 

outro lugar muito afastado. 
[ ... ] pera·. a mjlhor rnãdar descobrj~ e 

saber dela mais do que agora nos podiamos 
saber por hirmos de nosa viajem [ ... ] 

fl. 6.10-12 

vianda, s.f. _ 
Qualquer gênero de alimento. 
[ : .. 1 e deziam que em cada casa se 

colhiam xxx ou R pesoas e que asy os 
achauam e que lhes dauam de ·comer da
quela vianda que eles tijnham [ ... ] 

[ fl .. lOv.3;12; fl . llv.29] 

vinda, s.f. Var.: vijnda. 
Ação e ato de -vir. 

fl.9 .19-22 

.. [ ... 1 e emfim dela trautou de. nossa 
v11nda e . do. achamento de9ta trra [. .. ] 

[fL 12v .21r 
fl. 5.18-19 
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vinho, s.m. Var.: vº. 

Líquido alcoólico produzido pela 
fermentação do sumo de uva. 

[. . . J trouueranlhes vinho per hüa taça. 
poseranlhe asy a boca tã malaues e nõ gos
tarã dele nada nem o quiseram mais/ [ ... J 

fl.3 . 18-20 
[v.0

: fl.lOv .15,32] 

vir, v.t. e i. Var.: m;r, vi1r, vi;nfr. 

1. Com a noção de movimento: 

1. Transportar-se ou ser transpor
tado (alguém ou alguma coisa) do. 
lugar em que se encontrava para o 
lugar em que se encontra a pessoa 
que fala ou de quem se fala. 

a) ?irigir-se para cá ou para perto· 
daqui: . 

(1) Sem qualquer atributo. 
[ ... ] .aly lancamos os batees e esquifes 

fora e VI eram logo todo los capitaães das 
naaos ~ esta naao do capitam moor [ ... ] 

fl. 1V.20-22 

[vieram: fl.3v.8,36; fl.6.5; fl.6v.26; fl 
8v. 2; fl. 9v. 5; tlieram: fl . 11v.21; vierã. 
fl . 13.15,31;. v-f1': fl . lOv.28; fl.llv.19; fl. 
13 .11; vifnriam: fl.lOv.28; viesem: fl.12v. 
17; vifnhã: fl.12v.18; vfer: fl.13.11; veo: 
fl .13 .16; vijnfram: fl.12 .13] 

(2) Com um atributo. 
[ ... ] vijnham todos rrijo9 pera o batel 

[ .. . ] 
fl. lv .30 

[ : .. ] os quaaes vijnham ja nuus [ ... 1 
fl.3v .37 

[v7fmos: fl.5.21; veo: fl.llv.27; vifnh4:. 
f.l. 12v. 27] 

b) Apresentar-se, chegar aqui. 
[ . . . ] o capitam quando eles vieram 

estaua asentado em huüa cadeira e huJa 
alcatifa aos pees por estrado [ ... ] 

fl. 2v. 30-32 
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e) Voltar, regressar. 
[ .. . ] e aa tarde tornouse que o fezerã 

vijr e nõ o quiseram la consemtir [ ... ] 
fl . 8 .27-28 

[vi fr: fl .8.34; fl .9.26; fl.10.30; oeo: fl. 
4v .10; vieram: fl . 9 .35] 

d) Trazer. 
[ ... ] chegou sancho de toar com seus 

dous ospedes e por ele nõ teer ajnda comjdo 
poseranlhe toalhas e ve~lhe vianda e 
comeo./ 

fl. lOv .10-12 

e) Enviar para cá. 
[ ... ] mãde vijr da jlha de sam thomee 

jorge dosoiro meu jenrro. [. , . ] 
fl.14.8-10 

[i:i ;r: fl . 13.11] 

2. Transportar-se ou ser transpor
tado (a pessoa que fala) de um lugar 
para o outro; chegar a determinado 
lugar. 

[ ... ] e em nos asy vijndo acenarãnos 
que tornasemos./ 

fl.4v.1 
[ ... ] e quando nos asy virá , .. jr algulís 

deles se forã meter debaixo dela ajudarnos./ 
fl.12 .8-10 

II. Com a noção de extensão. 
3. Estender-se. 
Esta trra Sºr me pareçe que da pomta 

êí mais contª o sul vimos ataa ouia pomta 
que contª o norte vem de que nos deste 
porto ouuemos vista./ sera tamanha quo 
auera neela bem xx ou xxb legoas per 
costa./ 

fl.13v .1-5 

III. Com a noção de momento em 
que se realiza uma ação. 

4. Chegar o momento da realiza
ção de alguma coisa. 

[ ... ] asentados todos em giolhos asy 
coma nos e quãdo veo ao avanjelho [ .•. ] 
eles se leuantaram [ .•. ] 

fl .12 .19-21 

5. Encontrar-se alguém de tal 
modo em dado momento. 

[ • . . ] meteoa no beiço asy rreuolta pera 
cjma e vijnha taro comtente com ela como 
se ;euera hu üa grande joya./ 

fl . lOv .22-24 

6. Encontrar-se alguma coisa em 
algum lugar num dado momento. 

[ ... ] e acharã algu üs camaroões grossos 
e curtos./ amtre os quaaes. vijnha huü mujto 
grande camarã e muito grosso [ . " . ] 

fl.5v.35-fl.6.2 

IV. Seguido de um verbo no in
finitivo: 

7. Sem preposição. 

a) Vir comer = fazer-se prestes, 
preparar-se para comer. 

[ ... ] fomos asy perante eles beijar a 
cruz e espedimonos e vjemos comer./ 

fl .13. 25-27 

b) Vir estar = ficar junto de. 

[ .. . ] mujtos deles vijnham aly estar cõ 
os carpenteiros [ ... ] 

fl. 9v .14-15 

e) Vir ter = chegar até a. 

[ ... ] era esta [se. ribeira] meesma que 
vem têer aa praya em que nos tomamos 
agoa./ 

fl.11.9-JO 

8. Com a preposição a. 

a) Vir a comer = vir comer. 

[ ... ] vjemos aas naos a comer [ ... ] 

fl.12v .30 

h) Vir a dormir= fazer-se prestes, 
preparar-se para dormir. · 

[ ... ] e 4. ê toda maneira nõ se viesem 
a dormjr aas naos [ ... ] 

fl. 9v. 28-29 

117 . volver 

V. EXPRESSÃO. 

9. V ir a ]NOp6sito = ser oportuno. 

[ ... J a qual [pregação] veo mujto a 
preposito e fez mujta deuaçom. [ . .. ] 

fl.5 .21-22 

virtuoso, adj. Var.: vertuoso. 

Que tem sentimentos de virtude ou 
obra virtuosamente. 

[ . . . ] e aly nos preegou do auanjelho 
e dos apo9tolos [ ... ] prosegujmêto tã santo 
e vertuoso que nos causou majs deuaçam./ 

fl . l~v.11-15 

vista, adj., Zoe. verb. e Zoe. prep. 

1. Adjetivo: olhada, observada. 

[ ... ] onde nos pareçeo que serja mjlhor 
chantar a cruz pera seer milhor vista. 
[ .. . ] ' 

fl.12.1-2 

2. Loc. verbal: haver vista = avis
tar. 

[ .•. J e domingo xxij do dito mes aas 
x oras pouco mais ou menos ouuemos vista 
das jlhas do cabo verde [ ... ] 

fl.1.21-23 
[fl . lv.17; fl.13v.3; vjsta: fl.lv.2] 

3. Loc. prepositivas : 

a) à vista de. 

[ . .. J e aly amdamos todo aquele dia 
em calma a vista delas obra de tres ou 
quatro legoas. [ ... ] 

fl.1.19-21 

h) em vista de. 

[ ... ] e ele tomou e deu aquilo e vista 
de nos aaquele que o da prim• agasalhou 
[ ... ] 

fl. 4v. 8-9 

• t . V . . viver, v.i. ar.: v7uer. 

Ter vida, estar com vida; existir. 
[ . .. ] asy sor gue a jnocêcia desta jemte 

he tal que a dadam nõ seria mays quanta 
em vergonha./ ora veja vosa alteza quem 
em tal jnocemçea vjue. [ ... ] 

fl.13.20-23 

. " V . viver .. , s.m. ar,.: v7uer. 

Vida, ação de viver, modo de vida. 
[ ... ] e mandou cõ eles pera ficar la 

huü mançebo degradado criado de dom 
joham teelo a q chamã aº rribeiro pera 
amdar la com ~les e saber de seu vjuer e 
maneira e a my mandou que fose· cõ 
nicolaao coelho./ 

fl. 3v .16-20 
[fl . llv.9] 

vivo, adj. Var.: vyuo. 

Animado, esperto, atilado, dili
gente. 

E seendo aº lopez nosso piloto em huú 
daqueles naujos pequenos per mandado do 
capitam por seer hom é vyuo e deestro 
[. .. ] 

fl.2.31-34 

volta, s.f. 
Ato ou efeito de voltar; giro, movi· 

mento acrobático. 
[ ... ] despois de dançarem f ezlhe aly 

amdando no chaão mujtas voltas ligeiras 
e salto rreal de que se eles espantauam e 
rriam e folgauã mujto. [ ... ] 

volver, v.i. Var.: voluer. 

Tornar, regressar, voltar. 

fl. 1v.16-19 

[ . . . ] e com jsto se volueo aas naaos por 
seer tarde e nom poder deles auer mais 
fala por aazo do mar./ 

fl. 2. 6-8 

[fl . 5v. 27; voluemcmos: fl. 4v. 35; voluemos: 
~l.10.10; volueran: fl.10.26] 
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vontade, s.f. Var.: vomtade, uom
tade. 

Gôsto, prazer, disposição de espí-
ri~ . 

: [ ... ]. neeste dia os uimos de mais . perto 
e mais aa nosa vontade por andarmos todos 
casy _ mestu_~ados [ ... ] 

fl . 8v. 17 -19 
[fl.II.l; vomtade: U.1.9; uomtade: ·· fl. 
11.4] 

v.os, pron. 

; 
'Forma átona de vós. 
[ •. . J ca-o desejo que til'nha de vos-tudo 

di-zer mo fez asy poer pe o meudo. [ ... ] 
fl .14. 2-4 

[volas: fl . 9. 34] 

vossa alteza, loc. pron. da 3.ª pes-
soa do singular. · 

_Tratamento dado a reis, príncipes, 
etc. 

[ .. . ] posto que o · capitam moor desta 
vossa frota e asy os outros capitaães scre
pua~ a vossa alteza a noua do achamento 
desta vossa terra noua que se ora neesta 
nauegaçam achou. [ ... ] 

fl. l. 2-5 
[fl.I.6,8,13; vosa al,teza: fl.1.16; fl.6.9, 
18,31; vossa alteza: fl.2.6] 

. · 

vosso, pron. 

_ Possessiv.o corresf.ondente à segun-
da _pessoa do plura . _ . 

[ .•. J E pois. qtie Sfior he çert-0 que asy 
neeste careguo que leuo como em out• 
qualguer coussa que de vosso seruiço for 
[. .• J . 

fl .14. 4-8 
-

[.fl .1.2,3; vosa: fl: 14 .1,12; voso: fl.12v. 
13] 

. 
-voz, s.f. 
Sons _ produzidos pelo · ar que sai 

dos pulmões e da bôca do homem. 

[ . . · . ] e aly com todos nos outros fez 
dizer misa a qual dise o padre frey amri
que em voz entoada e oficiada cõ aquela 
meesma voz pelos outros padres e sacer
dotes que aly todos heram./ 

fl.5 ._7-JO· 

vozina: V. buzina. 

X 

xpaão: V.. cristão. 

·. 
.... 

• 
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Adão, antrop. adam: fl. 13. 21. 

Afonso Lopes, antrop. aº lopez: 

fl. 2. 31. 
1 

Afonso Ribeiro, antrop. aº rribeiro: 
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Sííor 

posto queo capitam ' moor desta vossa frota e asy os 
outros capitaães screpuam avossa alteza anoua do acha 
mento desta vossa terra noua que se ora neesta naue 

5 gaçam achou. nom leixarey tam bem de dar disso 
ininha comta avossa alteza asy como eu milhor 
poder ajmda · que perao bem contar e falar o saiba 
pior que todos fazer. / pero tome vossa alteza minha 
jnoramçia por boa vomtade. aqual bem çerto crea q 

10 por afremosentar nem afear aja aquy de poer ma 
is caaquilo que vy e me pareçeo. / da marinha 
jem e simgraduras do caminho nõ darey aquy cõ 
ta a vossa alteza por queo nom saberey fazer e os 
pilotos deuem teer ese cuidado e por tamto Sfior 

15 do que ey de falar começo e diguo. / 
que apartida de belem como vosa alteza sabe foy segª 
feira ix demarço. e sabado xiiij do dito mes amtre 
as bii j e ix oras nos achamos amtre as canareas -mais pertq da gram canarea e aly amdamos todo 

20 aquele dia em calma avista delas obra de tres ou 
quatro legoas. e do1ningo xxij do dito mes aas 
x oras pouco mais ou menos ouuemos vista dasjlhas 
do cabo verde .s. dajlha de sã njcolaao seg.0 dito de pº 
escolar piloto. e anoute segujmte aasegda feira lhe 

25 amanheceo se perdeo da frota vaasco datayde com 
a sua naao sem hy auer tempo forte ne contrairo 
pera poder .seer. fez ocapitan1 suas deligençias perao 
achar ahuü as e a outras partes e nom pareçeo majs 
Easy segujmos nosso caminho per este mar delomgo 

30 ataa terça feira doitauas de pascoa que foram xxj 
dias dabril que topamos alguü.s synaaes de tera 
seemdo da dita jlha segº os pilotos deziam. obra de 
bje lx ou lxx legoas. os quaaes herã mujta cam 
tidade deruas compridas aque os mareantes 

35 chamã botelho e asy outras aque tam bem. chamã 
rrabo dasno. / E aaquarta feira segujmte pola ma 

Fol. 1 
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nhaã topamos aves aque chamã fura buchos e 
neeste dia aoras de bespera ouuemos vjsta de tera .s. 
premeiramente dhuü gramde monte muy alto. e 
rredomdo e doutras serras mais baixas ao sul dele 

.5 e de trra chaã com grandes aruoredos. ao qual 
monte alto ocapitam pos nome omonte pascoal 
E aatera atera davera cruz. mandou lamçar op 
rumo acharam xxb braças e ao sol posto obra de bj 
legoas de tera surgimos amcoras em xix braças 

10 amcorajem limpa. aly jouuemos todaaquela nou 
te. e aaquimta feira pola manhaã fezemos vella 
e segujmos dirtos aaterra eos naujos pequenos diã 
te himdo per xbij xbj xb xiiij xiij xij x. 
e ix braças ataa mea legoa de trra omde todos 

15 lancamos amcoras em dirto daboca dhuú rrio 
e chegariamos aesta amcora jem aas x oras pouco 
mais ou menos e daly ouuemos vista dhomeês q 
amdauam pela praya obra de bij ou biij seg° os 
naujos pequenos diseram por chegaxem primeiro .. / 

20 aly ]ancamos os batees e esquifes fora evieram 
logo todolos capitaães das naaos aesta naao do 
capitam moor e aly falaram. e ocapitam man 
dou no batel em trra njcolaao coelho peraveer aqle 
rrio e tamto que ele comecou perala dhir acodirã 

25 pela praya homeês quando dous quando tres 
de maneira que quando obatel chegou aaboca 
do rrio heram aly xbiij ou xx homeês pardos 
todos nuus sem nhuüa cousa que lhes cobrisse suas 
vergonhas. traziam arcos nas maãos esuas see 

30 tas. vijnham todos rrijos perao batel e nicolaao co 
elho lhes fez sinal que posesem os arcos. e eles os 
poseram. aly nom pode deles auer fala nê ente 
dimento que aproueitasse polo mar quebrar na 
costa. soomente deulhes hu ú barete vermelho e 

35 huüa carapuça de linho que leuaua na cabeça 
e huü sombreiro preto. E huü deles lhe deu huü 

Fol. 1 v. 
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huü sombreiro de penas daues compridas cõ huua 
copezinha pequena de penas vermelhas epardas coma 
de papagayo e outro lhe deu huú rramal grande 
de comtinhas brancas meudas que querem pareçer 

5 daljaueira as quaaes peças creo queo capitam 
manda avossa alteza e com jsto se volueo aas naaos 
por seer tarde e nom poder deles auer mais fala por 
aazo do mar. / 
anoute segujmte ventou tamto sueste cõ chuuaçeiros 

10 que fez caçar as naaos e especialmente acapita 
na. Eaa sesta pola manhaã as biij oras pouco ma 
is ou menos per conselho- dos pilotos mandou oca 
pitam leuamtar amcoras e fazer vela e fomos de 
lomgo dacosta com os batees e esquifes amarados 

15 perpopa comh·a onorte peraveer se achauamos. al 
guü.a abrigada e boo pouso omde jouuesemos pera 
to1nar agoa e lenha, nom por nos ja mjnguar mas 
por nos acertarmos aquy e quamdo fezemos vela 
seriam ja ça praya asentados jumto cõ orrio, obrra 

20 de lx ou lxx homees que se jumtaram aly poucos 
epoucos / fomos de lomgo e mandou ocapitam aos 
nauios pequenos que fosem mais chegados aatrra 
e que se achasem pouso seguro peraas naaos que 
amaynasem. Eseendo nos pela costa obra de x 

25 legoas domde nos leuamtamos acharam os ditos 
nauios peqnos huü arrecife com huü porto dentro 
muito boo e muito seguro com huü:a muy larga 
entrada e meteramse dentro e amaynaram. 
e as naaos arribaram sobreles. e huü pouco amte 

30 sol posto amaynarom obra dhuü.a legoa do arrecife 
e ancoraramse e1n xj braças. / Eseendo aº lopez 
nosso piloto em huü daqueles naujos pequenos per 
mandado do capitam por seer homé vyuo e dee 
stro pera jsso meteose loguo no esquife asomdar 

35 oporto demtro e tomou em hu ü a almaadia dous 
daqueles homees da trra mançebos e de boos cor 
pos. e huu deles trazia huü arco e bj ou bij seetas 

Foi. 2 
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e na praya amdauam mujtos cõ seus arcos e seetas 
e nom lhe aproueitaram. / trouueos logo ja de noute 
ao capitam omde foram rrecebidos com muito pra 
zer e festa. / 

5 afeiçam deles he seerem pardos maneira dauerme 
lhados de boõs rrostros e boos narizes bem feitos. / am 
dam nuus sem nhuúa ~ubertura. nem estimam n 
huüa coussa cobrir nem mostrar suas vergonhas. e 
estan1 açerqua disso com tamta jnocemçia como 

10 teem em mostrar orrostro. / traziam ambos os beiços 
de baixo furados e metidos por eles senhos osos 
doso bramcos de compridam dhuüa maão travessa 
e de grosura dhL ü fuso dalgodam e agudo na põta 
coma furador. mete nos pela parte de dentro do hei 

15 ço e oque lhe fica antre obeiço eos demtes he feito 
coma rroque denxadrez. e em tal maneira o trazem 
~ly emcaxado que lhes nom da paixã nem lhes tor 
ua afala nem comer nem beber. / os cabelos seus 
sam coredios e andauã trosqujados de trosquya 

20 alta mais que de sobre pemtem deboa gramdura 
e rrapados ataa per cjma das orelhas. e huã deles 
trazia per baixo da solapa de fonte afonte pera <letras 
huúa maneira de cabeleira de penas daue ama 
rela que seria decompridam dhuü couto. muy 

25 basta e muy çarada que lhe cobria otoutuço eas ore 
lhas. aqual amdaua pegada nos cabelos pena e 
pena com huüa comfeiçam branda coma cera e 
nõ no era. demaneira que amdaua acabeleira 
muy rredomda e muy basta e muy jgual que nõ 

30 fazia mjngoa mais lauajem peraa leuantar. / oca 
pitam quando eles vieram estaua asentado em 
huúa cadeira e huüa alcatifa aos pees por estrado 
e bem vestido cõ huü colar douro muy grande ao 
pescoço. e sancho de toar e simam de miranda enj 

35 colaao coelho e aires corea e nos outros que aquy 
na naao cõ ele himos asentados no chaão 
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per esa alcatifa. / acemderam tochas e emtraram e nõ 
fezeram nhuüa mençam de cortesia nem de falar 
ao capitam nem anjmguem. pero huu deles pos olho no 
colar do capitam e começou daçenar cõ amaão pera 

5 aterra e despois perao colar como que nos dezia que 
avia em tera ouro e tam bem vio huü castical de 
prata e asy meesmo acenaua peraa tera e entã perao 

castical como que avia tam bem prata. / mostrará 
lhes huü papagayo pardo que aquy ocapitam traz. / 

10 tomarãno logo na maão e acenaram peraa trra 
como que os avia hy. / mostraranlhes huú carn.rº 
nõ fezeram dele mençam. mostraranlhes huüa g.ª 
casy aviam medo d.ela e nõ lhe queriam poer a 
maão edespois atomaram coma espamtados. / de 

15 ranlhes aly de comer pam e pescado cozido. confej 
tos fartees mel e figos pasados. nõ quiseram comer 
daquilo casy nada e alguiía coussa se aprouauam 
lamçauãna logo fora, trouueranlhes vinho perhüa 
taça. poseranlhe asy aboca tã malaues e nõ gostarã 

20 dele nada nem oquiseram mais / trouueramlhes 
agoa perhuüa albarada tomaram dela senht0s 
bocados e nõ beberam. soomte lauarã as bocas elam 
çaram fora. Vio huü deles huúas contas de rrosairo 
brancas. açenou que lhas desem e folgou muito com 

25 elas e lancouas ao pescoço e despois tirouas e enb 
rulhouas no braço e acenaua peraa trra e entã peraas 
contas eperao colar do capitam como que dariam 
ouro por aquilo. / Isto tomauamonos asy polo de 
sejarmos / mas se ele queria dizer que leuaria 

30 as contas e mais oco lar. jsto nom querjamonos 
emtender porque lho nõ aviamos de dar edespo 
is tornou as contas aquem lhas deu e entã estira 
ranse asy decostas naalcatifa adormjr sem teer 
nhuua maneira de cobrirem suas vergonhas as quaaes 

35 nõ herã fanadas e as cabeleiras delas bem rrapa 
das e feitas. / ocapitã lhes mandou poer aas cabeças 
senhos coxijs e odacabeleira procuraua assaz polla 
nõ quebrar e lançarãlhes huü manto e .cjma e eles cõ 
sentiram e jouueram e dormjram. / ./ 
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ao sabado pola manhaã mandou ocapitã fazer vella 
e fomos demandar aemtrada aqual era muy lar 
gua e alta de bj bij braças e entraram todalas 
naaos demtro e a1ncoraramse ein b bj braças / a 

5 qual amcorajem dentro he tam grande e tã fre 
mossa e tam segura que podem jazer dentro neela 
mais de it navjos e naaos. e tamto que as naaos 
foram pousadas e amcoradas vieram os capitaães 
todos aesta naao do capitam moor edaquy mandou 

10 ocapitã a njcolaao coelho ebertolameu dijz que fo 
sem em terra eleuasem aqueles dous homeês eos lei 
xasem hir com seu arco e seetas. aos quaaes mãdou 
dar senhas camisas nouas e senhas carapuças ver 
melhas e dous rrosaíros de contas brancas doso que 

15 eles leuauam nos braços e senhos cascauees e senhas 
canpainhas. e mandou cõ eles pera ficar la huu 
mançebo degradado criado de dom joham teelo aq 
chamã aº rribeiro pera amdar la com eles e saber 
de seu vjuer e maneira e amy mandou que fose 

20 cõ nicolaao coelho. / fomos asy de frecha djrtos aa 
praya / aly acodiram logo obra de ijc homees todos 
nuus ecõ arcos e seetas nas maãos. / aqueles que 

nos leuauamos acenaramlhes que se afastasem 
e posesem os arcos e eles os poseram e nom se afasta 

25 uam muito. / abasta que poseram seus arcos e em 
tam sairam os que nos leuauamos e o mançebo 
degradado cõ eles. os quaaes asy como sairã nom 
pararam mais nem esperaua huü. por outro se nõ 
aquem mais coreria epasarã huü. rrio que perhy 

30 core <lagoa doce de mujta agoa que lhes daua pe 
la braga e outros mujtos cõeles e foram asy coredo 
aalem do rrio antre huü.as moutas depalmas 
onde estauam outros e aly pararom e naquillo 
foy o degradado com hu U homê que logo ao sair 

35 do batel ho agasalhou e leuouo ataa la e logo ho 
tornaram a nos e com ele vieram os outros que 
nos leuamos os quaaes vijnham ja nuus e sem 
carapuças. Eentam se começaram dechegar mujtos 
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e emtrauam pela beira do mar pera os batees ataa 
que mais nom podiam e traziam cabaacos <lagoa 
e tomauã alguüs barijs que nos leuauamos e em 
chianos <lagoa e trazianos aos batees. nõ que eles 

5 de todo chegasem abordo do batel. mas junto cõ ele 
lançauãno damaão e nos tomauamolos epe 
diam que lhes <lesem alguua coussa. / leuaua nj 
colaao coelho cascauees e manjlhas e huús daua 
huú cascauel e aoutros huúa manjlha deman"11 

1 O que com aquela emcarna casy nos queriam dar 
amaão. Dauãnos daqueles arcos e seetas por son 
breiros e carapuças de ljnho e por qualqr coussa 
que lhes honre queriã dar. / daly se partirã os 
outros dous mançebos que nom os vimos mais. / 

15 amdauam aly mujtos deles ou casy amaior parte. 
que todos traziam aqueles bicos doso nos beiços e 
alguús que amdauam sem eles traziam os beiços 
furados e nos buracos traziam huús espelhos de 
paao que pareçiam espelhos de boracha e alguus 

20 deles traziam tres daqueles bicos .s. huií na me 
tade eos dous nos cabos. e amdauam hy outrros 
quartejados de cores .s. deles ameetade dasua pro 
pia cor e ameetade de timtura negra maneira 
dazulada e outros quartejados descaques. / aly am 

25 dauam antreles tres ou quatro moças bem moças 
e bem jentijs com cabelos mujto pretos conprjdos 
pelas espadoas e suas vergonhas tam altas e tã 
çaradinhas e tam limpas das cabeleiras que de 
as nos mujto bem olharmos nõ tijnhamos nhuiía 

30 vergonha. / aly por emtam nom ouue mais fala ne 
emtendimento cõ eles por aberberja deles seer ta 
manha que se nom emtendia nem ouuja njngé. / 
açenamoslhe que se fosem e asy o fezeram e pasa 
ranse aalem do rrio e sairã tres ou quatro homees 

8$ nosos dos batees e emcherã nõ sey quantos barrijs 
<lagoa que nos leuauamos e tornamonos aas naaos. / 
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e em nos asy vijndo acenarãnos que tornasen1os. / 
tornamos e eles mandarom odegradado e nom 
quiseram que ficasse la cõ eles. / oqual leuaua huüa 
bacia pequena e duas ou tres carapuças verme 

5 lhas pera dar la ao S0 r seo hy ouuese. / nõ curarã 
de lhes tomar nada e asy omandaram com tudo 
e entam bertolameu dijz ofez outra vez tornar 
que lhes dese aquilo. e ele tornou edeu aquilo 
ê vista de nos aaquele queo da prim.ª agasalhou 

10 e entam veosse e trouuemolo. / este queo agasalhou 
era ja de dias e amdaua todo por louçaynha 
cheo depenas pegadas pelo corpo que pareçia a 
seetado coma sam sabastiam. outros traziã cara 

. 

puças depenas amarelas eoutros de vermelhas eoutros de 

15 verdes. e huua daquelas moças era toda timta 
defumdo acjma daquela timtura aqual çerto 
era tã bem feita e tam rredomda e sua vergonha 
que ela nõ tijnha tam graçiossa que amujtas 
molheres de nossa trra vendolhe taaes feições fe 

20 zera vergonha por nom. teerem asua comeela. / nhuü. 
deles nõ era fanado mas todos asy coma nos 
e com jsto nos tornamos e eles foramsse/ / 
aatarde sayo ocapitã moor e seu batel cõ todos 
nos outros e com os outros capitaães das naaos em 

25 seus batees afolgar pela baya acaram dapraya 
mas njmguem sayo em tera polo capitã nom 
querer sem embargo de njmguem neela estar. / 
soo1nente sayo ele com todos em huü jlheeo 
grande que na baya esta que de baixamar fica 

30 muy vazio pero he detodas partes cercado dagoa 
que nõ pode njmguem hir aele sem barco ou 
anado. / aly folgou ele e todos nos outros bem huia 
ora e mª e pescaram hy amdando marinheiros 
cõ huü chimchorro e matarom pescado meudo 

35 nõ mujto. e entã voluemonos aas naaos ja bê noute. / 
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ao domjngo de pascoela pola manhaã detremj 
nou ocapitam dhir ouuir misa e preegaçam na 
quele jlheeo. e mandou atodolos capitaães que se 
corejesem nos batees e fosem cõ ele e asy foy feito. I 

5 mandou naquele jlheeo armar huü esperauel 
e dentro neele aleuantar altar muy bem core 
gido e aly com todos nos outros fez dizer misa 
aqual dise o padre frey amrique em voz entoa 
da e oficiada cõ aquela meesma voz pelos outros 

10 padres e sacerdotes que aly todos heram. / aqua) 
misa seg<> meu pareçer foy ouujda per todos cõ 
mujto prazer e deuaçom. aly era com ocapitam 
abandeira de xpos com que sayo debelem a 
qual esteue senpre 'alta aaparte do auamjelho. / 

1.5 acabada am.isa desuestiosse o padre eposese em 
huua cadeira alta e nos todos lamcados per esa 
area e preegou huüa solene e proueitossa preega 
çom da estorea do auanjelho. e em fim dela tra 
utou de nossa vijnda e do achamento desta trra cõ 

\ 

20 formandose cõ o sinal da cruz so cuja obediençia 
vijmos aqual veo mujto apreposito efez mujta 
deuaçom. 
em quanto - esteuemos aamisa e aapregacom 
seriã na praya outª tanta gente pouco mais 

25 ou menos como os domtem. cõ seus arcos e seetas 
os quaaes amdauam folgando e olhandonos 
e asentaramse. e despois dacabada amisa ase~ 
tados nos aapregaçom aleuantaranse mujtos 
deles e tanjeram corno ou vozina e comecaram 

30 asaltar e dançar huií pedaço. e alguüs deles 
se m.etiam em almaadias duas ou tres que hy 
tijnham as quaaes nõ sam feitas como as que 
eu ja vy. soom.te sam tres traues atadas jumtas 
e aly se metiam iiij ou b ou eses que queriam 

35 nõ se afastando casy nada datrra se nõ quanto 
podiam tomar pee. / acabada apregacõ moueo 
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ocapitã e todos peraos batees cõ nosa bandra 
alta e enbarcamos e fomos asy todos contra a trra 
perapasarmos ao longo per ondeies estauam hj 
ndo bertolameu dijz em seu esquife per mãdado 

.5 do capitam diamte cõ huü paao dhu1a almaa 
dia que lhes o mar leuara pera lho dar e nos 
todos obra de tiro depedra tras ele. como eles 
viram ho esquife debertolameu dijz chegarãse 
logo todos aagoa metendose neela ataa onde 

10 mais podiam. acenaranlhes que posesem os 
arcos e mujtos deles os hiam logo poer ê trra 
e outros os nó punham. amdaua hy huú que 
falaua rnujto aos outros que se afastasem mas 

J 

nõ ja que marny parecese que lhe tijnham 
15' acataméto nê medo / este que os asy amdaua 

afastando trazia seu arco e seetas e amdaua tj 
mto de timtura vermelha pelos peitos e espadoas 
e pelos quadrijs coxas e pernas ataa baixo. 
eos vazios com abarriga e estamego era da 

20 sua propia cor e a timtura era asy vermelha 
que aagoa lha nã comya nem desfazia / ante 
quando saya daagoa era mais vermelho. / sayo 
huü. homé do esquife de bertolameu dijz.. e 
andaua antreles sem eles emtenderem nada 

25 neele quanta pera lhe fazerem mal. se nõ quã 
to lhe dauam cabaaços <lagoa e acenavã aos 
do esquife que saisem em trra. cõ jsto se volueo 
bertolameu dijz ao capitam e viemonos aas 
naaos acomer tanjendo tronbetas e gaitas 

30 s.em lhes dar mais apresam e eles tornaramse 
aasentar na praya Easy por entam ficarã. / 
neeste jlheo omde fomos ouujr misa epreegaçã 
espraya muito aagoa e descobre mujta area 
e mujto cascalhaao. forã alguüs em nos hy estã 

35 do buscar marisco e nõ no acharam. e acharã 
alguüs camaroões grosos e curtos. / amtre 
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os quaaes. vijnha huü mujto grande can1arã 
e muito grosso que em nhu ú tempo ovy tama 
nho. tam bem acharom cascas de bergoões e da 
meijeas mas nõ toparã cõ nhuiJa peça jntrª 

5 e tamto que comemos vieram logo todolos capi 
taães aesta naao per mandado do capitã moor 
com os quaaes se ele apartou e eu na conpanhia 
e preguntou asy atodos se nos pareçia seer bem 
mandar anoua do achamento desta trra avosa 

10 alteza pelo naujo dos mantijmtos peraa mjlhor 
mãdar descobrjr e saber dela mais do que agora 
nos podíamos saber por hirmos denosa viajem 
e antre mujtas falas que no caso se fezeram 
foy per todos ou amayor parte dito que seria 

J,5 mujto bem. e njsto comcrudiram. / e tamto 
q aconcrusam foy tomada. pregumtou 
mais se seria boo tomar aquy per força hu ü par 
destes homeés. peraos rnandar avosa alteza. e 
leixar aquy por eles outros dous destes degra 

\ 

20 dados. / aesto acordaram que nõ era necesa 
reo tomar per força homees. por que jeeral 
costume era dos que asy leuauom per força 
peraalgüa parte dizerem que ha hy todo oque 
lhe preguntam. / e que mjlhor e mujto mjlhor 

25 enformaçom da trra dariam dous homees 
destes degradados que aquy leixasem. doque 

eles dariam seos leuasem por seer jente que 
njmguem emtende nem eles tam cedo aprê 
<leriam afalar perao sabere tam bem dizer que 

30 mujto mjlhor ho estoutros nom digam quando 
ca vosa alteza mandar. e que por tamto nom 
curasem aquy deper força tomar nj~guem 
nem fazer escandolo peraos detodo mais amã 
sar e apaceficar. / se nom soomte leixar aquy os 

35 dous degradados quando daquy partisemos. / easy 
por mjlhor pareçer atodos ficou detremjnado / ./ 
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acabado jsto. dise ocapitan1 que fosemos nos ba 
tees em trra e veersia bem o rrio quejando era. 
e tam bem pera folgarmos. / fomos todos nos 
batees em tera armados e abandeira cõ nosco. / 

5 eles amdauam aly na praya aaboca do rrio 
omde nos biamos e ante que chegasemos. / do 
ems1no que dantes tijnham poseram todos 
os arcos e acenauam que saisemos e tanto 
que os batees poserã as proas em trra pasarãse 

10 logo todos aalem do rrio oqual nõ he mais an 
cho que huü jogo demanqual e tanto que 
desenbarcamos. alguús dos nosos pasarom 
logo o rrio e foram antrelles. / e alguü s agua 
rdauam e outros se' afastauam. pero era acousa 

J.5 demaneira que todos amdauam mesturados. / 
eles dauam deses arcos com suas seetas por 
sonbreiros e carapuças de linho e por quall 
qr cousa que lhes dauam. / pasaran1 aalem 
tamtos dos nosos e amdauam asy mestura 

20 dos cõ eles. que eles se esqujuauam e afasta 
uanse e hianse deles peracjma onde outros 
estauam e entã ocapitam fezese tomar ao 
colo de dous homeés e pasou o rrio e fez tornar 
todos. / ajente que aly era nõ serja mais 

25 caaquela que soya. / e tanto queo capitã 
fez tornar todos vieram alguús deles aele 
nõ polo conhecerê por s.or ca me pareçe que 
nõ entendem nê tomauã djsso e.to mas 
por que ajente nossa pasava ja peraaquem do 

30 rrio. / aly falauã e traziam mujtos arcos e 
contjnhas daquelas ja ditas e rresgatauã 
por qualqr cousa. em tal maneira que tro 
uueram daly peraas naaos mujtos arcos e see 
tas e comtas e entam tornouse ocapitam 

3.5 aaquem do rrio e logo acodirã mujtos aabeira dele 

Fol. 6 v. 



146 

j 

~: 

1 
l,c '' 
1 «;, 

íl· 

147 

aly verjees galantes pimtados depreto evern1e 
lho e quartejados asy pelos corpos como pelas 
pernas. que çerto pareciam asy bem. / tanbem 
andauam antreles iiij ou b molheres moças 

5 asy nuas que nom pareçiam mal. antre as 
quaaes amdaua hu•ja com hu,1a coxa 
do giolho ataa oquadril e anadega toda tjnta 
daquela tintura preta eoal. todo dasua propia 

cor. outª trazia anbolos giolhos cõ as cur 
10 uas asy timtas e tam bem os colos dos pees. 

e suas vergonhas tam nuas e com tamta jno 
çemçia descubertas que nõ avia hy nhuüa 
vergonha. / tam bem andaua hy outª molher 
moça com huü ménjno ou menjna no colo 

15 atado com huü pano nõ sey <leque aos peitos. 
que lhe nõ pareçia se nõ as pernjnhas. / mas 
as pernas damay eo al nõ trazia nhuü 
pano. / e despois n1oueo ocapitam peracjma 
ao longo do rrio que anda senpre acara1n da 

20 praya e aly esperou huü velho que trazia 
na maão hüa paa dalmaadia. / falou estãdo 
ocapitã com ele perante nos todos se1n onüca 
njnguem e1ntender nem ele anos quanta 
cousas que lhomê pregu1ntaua douro que nos 

25 desejauamos saber seo avia na trra. / trazia 
este velho obeiço tam furado que lhe caberja 
pelo furado huü gram dedo polegar e tra 
zia metido no furado huüa pedra verde rroim 
que çarava per fora aquele buraco e ocapitã 

30 lha fez tirar e ele nõ sey que diaabo falaua 
e hia cõ ela peraaboca do capitam peralha meter. / 
esteuemos sobriso huü pouco rrijmdo e entam 
enfadouse ocapitã e leixouo. e huü dos nosos 
deulhe pola pedra huü sonbreiro uelho nõ por 

35 ela valer alg Ga coussa. mas por mostra. e 
despois aouue ocapita1n. creo pera cõ as outras cou 
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sas amandar avosa alteza. / amdamos per hy 
veendo a rribeira aqual he de mujta agoa e 
mujto boa. / ao longo dela ha mujtas palmas 
nõ muito altas em que ha mujto boos palmj 

5 tos. colhemos e comemos deles mujtos. J entã 
tornouse ocapitã perabaixo peraaboca do rrio on 
de desenbarcamos e aalem do rrio amdauã 
mujtos deles dam.çando e folgando huús 
ante outros sem se tomarem pelas maãos e 

10 faziãno bem / . pasouse emtam aalem do rrio 
diego dijz alxe que foy de sacauem que he homê 
gracioso edeprazer e levou comsigo hu ú ga 
yteiro noso cõ sua gaita e meteose cõ eles 
adançar tomandoos pelas maãos e eles folga 

15 uam e rriam e amdauam cõ ele muy bem. 
ao soõ dagaita. despois de dançarem fezlhe 
aly amdando no chaão mujtas voltas lige 
iras e.. salto rreal deque se eles espantauam 
e rriam e folgauã mujto. e com quanto os 

20 cõ aquilo muito segurou e afaagou. toma 
uam logo huüa esqujueza coma monteses e 
foranse pera cjma. Eentã ocapitã pasou orrio 
cõ todos nos outros e fomos pela praya delongo 
himdo os batees asy acaram de tera e fomos 

25 ataa huüa lagoa grande dagoa doçe que 
esta jumto com apraya por que toda aquela 
rribª do mar he apaulada percjma e saay 
aagoa permujtos lugares e depois depasarmos 
orrio foram huüs bij ou biij deles a1ndar 

30 antre os marinheiros que se rrecolhiã aos ba 
tees e leuaram daly huü tubaram que 
bertolameu dijz matou e leuaualho e lanço 
uo na praya. / abasta que ataaquy como quer 
que se eles em alguua parte amansasem 

85 logo dhüa maão peraaoutª se esqujuauam 
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co1na pardaaes deceuadoiro e ho1nê nom lhes 
ousa de falar rrijo por se mais nom esqujuarem 
e todo se pasa como eles querem polos bem a 
mansar. / ao velho cõ que ocapitam falou 

5 deu huüa carapuça vermelha e com toda a fala 
que cõ ele pasou e com acarapuça que lhe 
deu. tanto que se espedio que comecou de 
pasar o rrio. foise logo rrecatando. e nõ qujs 
mais tornar do rrio peraaquem. / os otitros dous 

10 queo capitã teue nas naaos aque deu oque 
ja dito he. numca aqui mais pareçeram. de 
que tiro seer jente bestial e depouco saber e 
por ysso sam asy esqujvos. ! eles pore1n cõ tudo 
andam. mujto bem curados e mujto limpos 

15 e naquilo me pareçe ajn1da mais que sam 
co1na aves ou alimareas monteses que 
lhes faz ho aar mjlhor pena e mjlhor cabelo 
que aas mansas. / porque os corpos seus sam 
tam limpos e tam gordos e tam fremosos 

20 que nõ pode mais seer. e jsto me faz presumir 
que nõ teem casas nê n1oradas em que se co 
lha1n eo aar aque se criam os faz taaes. / .né 
nos ajnda ataagora no1n vimos nhu üas casas 
ne1n maneira delas. / mandou ocapitã aaquele 

25 degradado a(J Ribeiro que se fosse outn vez com 
eles. oqual se foy e andou la huü boõ pedaço 
e aatarde tornouse queo fezerã vijr e nõ 
oquiseram la consemtir e derãlhe arcos e seetas 
e nõ lhe tomarã nhuüa cousa do seu. / ante dise 

30 ele que lhe tomara huú deles huüas continhas 
a1narelas que ele leuaua e fogia cõ elas e ele 
se queixou eos outros foram logo apos ele elhas 
tomaram e tornaranlhas adar e emtam mã 
darãno vijr. / dise ele que nõ vira la antre 

35 eles se nõ huüas choupanjnhas de rrama verde 
e de feeitos mujto grandes coma da1ntre doiro e 
mjnho e asy nos torna1nos aas naaos ja casy noute adormjr 
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aasegdu feira depois decomer saünos todos ê tra 
atomar agoa. / aly vieram emtam mujtos. mas 
nõ tamtos comaas outras uezes e traziã ja 
muito poucos arcos e esteuerã asy huü pouco 

5 afastados denos. e despois poucos epoucos mestu 
raranse cõ nosco. e abracauãnos e folgauam 
e alguüs deles se esqujuauam logo. / aly da 
uam alguü.s arcos por folhas depapel epor al 
güa carapucinha velha e por qual qr cousa 

10 Eem tal maneira se pasou acousa que bem 
xx ou xxx pesoas das nosas se forã cõ elles 
onde outros mujtos deles estauam com moças 
e moJheres e trouueram dela muitos arcos 
e baretes depenas daues dele verdes e deles 

15 amarelos de que creo queo capitam hade 
mãdar amostra a vossa alteza. e seg<> deziam 
eses que la foram folgauam com eles. / ne 
este dia os uimos de mais perto e mais aanosa 
vontade por andarmos todos casy mesturados 

20 Ealy deles andauam daquelas timturas 
quartejados outros àe meetades outros detanta 
feiçam coma ê panos darmar e todos com os 
beiços furados e mujtos cõ os osos neeles e deles 
sem osos. ! traziã alguüs deles huus ourjços 

25 verdes daruores que na cor querjam pa 
recer de castinheiros se nõ quanto herã mais 
e mais pequenos e aqueles herã cheos dhuf s 
graãos vermelhos pequenos. que esmagandoos 
antre os dedos fazia timtura muito vermelha 

30 claque eles amdauam timtos e quanto se ma 
is molhavã tanto mais vermelhos ficauam. / 
todos andam rrapados ataacjma das orelhas. 
e asy as sobrancelhas e pestanas. / trazem todos 
as testas de fonte afomte timtas datimtura 

35 preta que pareçe huüa fita preta ancha de 

H 
1 
1 
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dous dedos. Eo capitã mandou aaquele degra 
dado aº rribeiro e aoutros dous degradados que 
fosem amdar la antreles e asy ad0 dijz por 
seer home ledo com que eles folgauam. e 

5 aos degradados mandou que ficasem la 
esta noute. / Foramse la todos e andaram 
antreles e segº eles deziam foram bem huüa 
legoa e meia ahuüa pouoraçom de casas em 
que averja ix ou x casas as quaaes deziã 

10 q erã tam conpridas cada hüa oomeesta naao 
capitana. e herã de madeira e das jlhargas 
de tauoas e cnbertas de palha de rrazoada al 
tura e todas .em huqa soo casa sem nhuü rrepar 
timento tijnham de dentro mujtos esteos e de 

15 steo aesteo huüa rrede atada pelos cabos e ca 
da esteo altas em que dormjam e debaixo pera 
se aquentarem faziam seus fogos e tijnha ca 
da casa duas portas pequenas huüa e hm1 
cabo e outª no ouh·o. e deziam que em cada 

20 casa se colhiam xxx ou R pesoas e que asy 
os achauam e que lhes dauam de comer da 
quela vianda que eles tijnham .s. mujto j 
nhame eoutras sementes que na trra ha q 
eles comem. e como foy tarde f ezerãnos logo 

25 todos tornar e nom quiseram que la ficasse 
nhuü e ajnda seg0 eles deziam queriãse vijr 
cõ eles. / rresgataram la por cascauees e por 
out'ls cousinhas depouco ualor q leuauã pa 
pagayos vermelhos mujto grandes e fremo 

30 sos. e dous verdes pequenjnos e carapuças 
de penas verdes e huü pano de penas de mujtas 
cores maneira de teçido asaz fre1noso segº 
vosa alteza todas estas cousas vera por que oca 
pitã volas ha de mandar seg° ele dise. e 

35 com jsto viera1n. e nos tornamonos aas naaos. /. / 
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aaterça feira depois decomer fomos é trra dar 
guarda delenha e lauar rroupa. / estauam 
na praya quando chegamos obra de lx ou 
lxx sem arcos e sen1 nada. / tamto que che 

5 gamos vieramse logo peranos sem se esquj 
uarem. / e depois acodiram mujtos que se 
riam be1n ir todos sem arcos. / e mestura 
ramse todos tanto com nosco que nos aju 
dauam deles aacaretar lenha e meter nos 

10 batees e lujtauam cõ os nosos e tomauam 
inujto prazer. / Eem quanto fazíamos 
alenha. faziam dous carpenteiros hu Ja 
grande cruz dhuü p~ao que se omtem pera 
ysso cortou. / mujtos deles vijnham aly estar 

1.5 cõ os carpenteiros e creo queo faziã mais por 
veerem afaramenta de · ferro com q afaziã 
q por veerem acruz por que eles· nõ teem 
cousa que de fero seja e cortam sua madra 
e paaos com pedras feitas coma cunhas me 

20 tidas em huü paao antre duas talas muy 
bem atadas e per tal n1aneira que andam 
fortes segº os homees que omtem asuas 
casas deziam por que lhas viram la. / era 
ja acomuersaçam deles com nosco tanta 

25 que casy nos toruauam ao que aviamos 
defazer. / Eo capitã mandou adous degra 
dados e ad0 dijz que fosem la aaldea e a 
outras se ouuesem delas nouas e q ê toda 
maneira nõ se viesem adormjr aas naos 

30 · a jnda que os eles mandasem e asy se forã. / 
em quanto andauamos neesa mata acor 
tar alenha atrauesauam alguús papa 
gayos per esas aruores deles verdes e ou 
tros pardos grandes e pequenos <lema 
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neira que me pareçe que avera neesta trra 
mujtos pero eu nom veria mais que ataa 1x 

ou x. outras aves entã nom vimos somte 
alguílas ponhas seixas e parecerãme ma 

5 yores em boa camtidade caas de portugal. 
alguüs deziã que virã rrolas mas eu nõ 
as vy mas seg<1 os aruoredos sam muy 
1nujtos e grandes e djmfimdas maneiras 
nõ doujdo que per ese sartaão ajam muj 

10 tas aues. Eaçerqua danoute nos volue 
n1os peraas naaos com nossa lenha. / eu 
creo Sor que nõ dey ajnda aquy conta avosa 
alteza da feiçam de seus arcos e seetas. / os 
arcos sam pretos e conpridos e as seetas cõ 

15 pridas e os feros delas de canas apara 
das seg° vosa alteza vera per alguüs que 
creo queo capitã ~ela ha demujar. / 

aaquarta feira nõ fomos em trra por que ocapi 
tam andou todo o dia no naujo dos mantimetos 

20 adespejalo e fazer leuar aas naaos jsso que ca 
dahuüa podia leuar. / eles acodiram aapraya 
mujtos seg0 das naaos vimos que seriam obra de iir 
segº sancho detoar que la foy dise. / diego dijz 
e aº rribeiro odegradado aque ocapitã omtem 

25 mandou que em toda maneira la dormisem 
volueranse ja denoute por eles nom quererem 
que la dormisem e trouuerã papagayos verdes 
e outas aues pretas casy como pegas se nõ quãto 
tijnham obico bramco eos rrabos curtos. e quãdo 

30 se sancho de toar rrecolheo aanaao querianse vijr 
cõ ele alguus mas ele nõ qujs se nõ dous mã 
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cebos despostos e homees deprol. / n1andouos esa 
noute muy bem pemsar e curar e comeram toda 
vianda que lhes deram e mandoulhes fazer cama 
de lençooes seg° ele disse e dormjram e folgaram 

5 aquela noute e asy nõ foy mais este dia que pera 
screpuer se1a 
aaqujnta ·feira deradro dabril comemos logo casy 
pola 1nanhaã e f on1os em trra por mais lenha 
e agoa e em querendo ocapitam sair desta naao 

10 chegou sancho detoar com seus dous ospedes epor 
ele nõ teer ajnda comjdo poseranlhe toalhas 
e veolhe vianda e con1eo. / os ospedes asentarãnos 
em senhas cadeiras e detodo oque lhes deram come 
ram muy bem. especialmente lacam cozido frio 

15 e arroz. nõ lhes deram vº por sancho detoar dizer 
queo nõ bebiam bem. / acabado ocomer metemo 
nos todos no batel e eles cõ nosco. / deu huu grom 
ete ahuu deles huüa annadura grande de porco 
montes bem rreuolta e tamto que atomou meteoa 

20 logo no beiço e por que se lho nõ queria t €er derã 
lhe huua pequena de cera vermelha e ele corejeo 
lhe <letras seu aderemço para se teer e meteoa no hei 
ço asy rreuolta pera cj1na e vijnha tam comtente 
co1n ela como se teuera huüa grande joya. / e 

25 tamto que saymos em trra foise logo cõ ela que 
nõ pareçeo hy mais. / andariam na praya quãdo 
saymos biij ou x deles e dhi a pouco começaram 
de vijr. e pareçeme que vijnriam este dia aapra 
ya iiijc ou iiirI. / traziã alguü s deles arcos e 

30 seetas e todolos deran1 por carapuças e por quall 
q r cousa que lhes dauam. / comiam cõ nosco do q 
lhes dauamos e bebian1 alguus deles V° e outros 
o nõ podiam beber mas pareceme que se lho ave 
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zarem queo beberam de boa vontade. / andauã todos 
tam despostos e tam bem feitos e galamtes cõ suas 
timturas que pareciam bem. / acaretauam desa le 
nha quamta podiam com muy boas uontades e le 

5 uãuana aos batees e amdauam ja mais mansos 
e seguros antre nosdo que nos amdauamos antreles. / 
foy ocapitã com alguüs denos hu ü pedaço per este 
aruoredo ataa huüa rribeira grande e de muita agoa 
que anoso pareçer era esta meesma que vem. teer 

10 aa praya em que nos tomamos agoa. / aly jouuemos 
huü pedaço bebendo e folgamdo ao longo dela 
antrese aruoredo que he tamto e tamanho e tam ba 
sto e de tamtas prumajees que lhe nõ pode homé dar 
comto. ha antrele mujtas palmas <leque colhemos 

15 mujtos e boos palm.jtos. /. / quando saymos do batel 
disse ocapitã que serja boo hirmos dereitos aacruz q 
estaua emcostada ahuü.a aruore junto cõ orrio perase 
poer de manhaã que he sesta feira e que nos posese 
mos todos em giolhos e abeijasemos pera eles veerem 

20 ho acataméto que lhe tijnhamos. e asy o fezemos. / 
Eeses x ou xij que hy estauam acenaramlhes que 
fezesem asy e foram logo todos beijala. / pareçeme 
jemte de tal jnoçencia que se os home emtendese 
e eles anos. que seriam logo xpaãos por que eles 

25 nó teem nem emtendem em nhuüa creemça 
seg> pareçe. Epor tamto se os degradados que aqui 
am de ficar. aprenderem bem asua fala eos em 
tenderem ./ nom doujdo segº asanta tençam de 
vosa alteza fazeremse xpaãos e creerem na nossa 

80 samta fe. aaqual praza anosso Sfi.or que os traga. / 
por q çerto esta jente he boa e de boa sijnprezidade 
e enpremarsea ligeiramete neeles qualqr cru 
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nho que lhes quiserem dar e logo lhes nosso s0 r deu 
boos corpos e boos rrostros co1naaboos homeês. e ele 
que nos per aquy trouue creo que nom foy sem causa 
e por tanto Vosa alteza pois tamto deseja acreçentar 

$ na santa fe catolica. deue emtender em. sua salua 
çam e prazera ads que com pouco trabalho sera asy / 
eles nõ lauram nem criam nem ha aquy boy nem 
vaca nem cabra nem ovelha nem gª nem outª nhúa 
alimarea que custu1nada seja ao viuer dos homeés 

10 ne come se nõ <lese jnhame que aquy ha mujto e 
desa semente e frutos que atera e as aruores de sy 
lançam. e com jsto andam taaes e tam rrijos e tã 
nedeos. queo nõ somosnos tamto com quanto trigo 
e legumes comemos. / em quanto aly este dia am 

15 daram senpre ao soõ dhuu tanbory nosso dançarã 
e bailharã cõ os nosos. / ·e maneira que 
sam muito mais nosos amj 
gos que nos seus. / se lhes homê acenaua se queriã 
vi jr aas naaos fazianse logo prestes pera jsso e tal 

20 maneira queseos homê todos quisera comujdar. / 
todos uieram. porem nõ trouuemos esta nou 
aas naaos se nõ iiij ou b .s. ocapitã moor dous 
e simã de miranda hu u que trazia ja por paje 
e aires gomez outro asy paje. / os queo capitam 

25 trouue era huü deles huü dos seus ospedes que 
aa primeira quando aquy chegamos lhe trouuerã. 
oqual veo oje aquy vestido na sua camisa e cõ 
ele huü seu jrmão os quaaes forã esta noute 
muy bem agasalhados asy de vianda como deca 

30 ma de colchoões e lençooes palos mais amansar. / 
Eoje que he sesta feira primeiro dia de mayo pola 
manhaã saymos em trra cõ nossa bandeira 
e fomos desenbarcar acjma do rrio contra osul 
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onde nos pareçeo que serja mjlhor cbantar a cruz 
pera seer milbor vista. e aly asijnou o capitã onde 
fezesem acoua peraacbantar. Eem quanto a.fica.rã 
fazendo. / ele com todos nos outros fomos pola + 

5 abaixo do rrio onde ela estaua. / trouuemola da 
ly cõ eses rrelegiosos e sacerdotes diante cantã 
do maneira depreçisam. / herã já hy alguüs de 
les obra de lxx ou lxxx e quando nos asy virã 
vijr / alguüs deles se forã meter debaixo dela 

10 ajudarnos. / pasamolo rrio ao longo dapraya 
e fon1ola poer onde avia de seer que sera do 
rrio obra de dous tiros de beesta. / aly andando 
nysto vijnjram bem cl ou mais. / cbentada 
a.cruz cõ as armas e deuisa de vosa alteza 

15 que lhe primº pregaram armarem altar ao pee 
dela. / aly dise misa opadre frey amrique a.qual 
foy camtada e of eçiada per eses ja ditos. / aly 
esteueram cõ nosco a.ela obra de 1 ou lx deles 
a.sentados todos em giolbos asy coma nos e quã 

20 do veo ao avanjelho que nos erguemos todos e pee 
cõ as maãos leuantadas. eles se leuantara1n 
cõ nosco e alçarom as maãos. estando asy ata.a 
seer acabado. / e entam tornaranse aasentar co 
ma nos. E quando leuantarom ads que nos 

25 posemos em giolhos. eles se poserã todos asy co 
ma nos estauamos cõ as n1aãos leuantadas. 
e em tal maneira asesegados que certefico 
avosa alteza que nos fez mu jta deuaçom. / 
esteuerã asy cõ nosco ata.acabada acomunhã 

30 Edepois dacomunham. comungaram eses rre 
legiosos e sacerdotes eocapitã cõ alguüs de 
nos outros. / alguús deles por o sol seer grãde 
e nos estando comungando aleuantarãsse 
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e outros esteuerã e ficarom. / huü deles homé 
de 1 ou lb anos ficou aly cõ aqueles que fica 
ram. / aquele em nos asy estamdo ajumtaua 
aqueles que aly ficaram e ajnda chamaua 

.5 outros. / este andando asy antreles falando 
lhes acenou cõ odedo perao altar e depois mostrou 
odedo perao ceeo coma que lhes dizia alguüa 
cousa debem e nos asy otomamos. / acabada 
amisa tirou o padre a vestimtª decjma e ficou 

J O naalua e asy se sobio jumto cõ ho altar em huúa 
cadeira e aly nos preegou do auanjelho e dos a 
postolos cujo dia oje he trautando efim 
dapreegaçom deste voso prosegujmêto 
tã santo e vertuoso que nos causou majs de 

15 uaçam. / eses q aapreegaçã senpre esteueram 
estauã asy comanos olhando peraele. / eaqle 
que digo chamaua alguüs que viesem 
peraaly. / alguús vijnhã eoutros hiamse e 
acabada apreegaçom. trazia njcolaao coelho 

20 mujtas cruzes destanho com cruçufiços que 
lhe ficarom ajnda daoutra vijnda e ouuerã 
por bem que lancasem acada huü sua ao pes 
coço. / pala qual cousa se . asentou opadre frey 
anrique ao pee da cruz e aly ahuü ehuú 

25 lançaua sua atada em huú fio ao pescoço fa 

zendolha primeiro beijar e aleuantar as ma 
ãos. / vijnhã ajsso mujtos e lancarãnas to 
das que serjam obra de R ou 1. / e jsto aca 
bado era ja bem huúa ora depois de meo dja. / 

30 vjemos aas naos acomer onde ocapitã tro 
uue cõsigo aquele meesmo que fez aos out:<>ª 
aquela mostramça perao altar e perao ceeo e 
huu seu jrmaão com elle ao qual fez mujta 
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homrra e deulhe huüa camisa mourisca eao 
outro huúa camisa destoutras. / e segº oque 
amy e atados pareçeo. esta jemte nõ lhes faleçe 
ou~ cousa peraseer toda xpaã ca entende 

5 renos. / por que asy tomauam aquilo que nos 
viam fazer coma nos meesmos. per onde pareçeo 
atodos que nhuüa .idolatria nê adoraçom teem. / 
Ebem creo que se vosa alteza aquy mandar quem 
mais antreles de vagar ande. que todos seram 

10 tornados ao desejo de vosa alteza. / e pera jsso se alguem 
vjer nõ leixe logo de vijr clerjgo peraos bautizar 
por que ja emtã teerã mais conhecimêto de 
nossa fe pelos dous degradados que aquy ã 
treles ficam os quaaes ambos oje tam bem co 

15 mungaram. / antre todos estes que oje vierã 
nõ veo mais que huúa molher moça aqual 
esteue senpre aamissa. aaqual deram huü 
pano cõ que se cobrise e poserãlho darredor 
desy. / pero ao asentar nõ fazia memorea deo 

20 mujto estender perase cobrir. / asy sor que ajnocê 
eia desta jemte he tal que a dadam nõ seria 
majs quanta em vergonha. / ora veja vosa al 
teza quem em tal jnocemçea vjue. ensinam 
dolhes oque perasua saluacom perteeçe. se se cõ 

25 uerteram ou nom. / acabado isto. / fomos asy 
perante eles beijar acruz e espedimonos e vj 
emos comer. / 
creo Sfior que com estes dous degradados que 
aquy ficam. / ficam mais dous grometes 

80 que esta noute se sairam desta naao no esquj 
fe em trra fogidos. / os quaaes nõ vierã majs 
e creemos que ficaram aquy por (i demanhaã 
prazendo ads fazemos daquy nosa partida / 
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Esta trra s0 r me pareçe que dapomta q mais conri 
osul vimos ataa ou~ pomta que conri onorte 
vem de que nos deste porto ouue1nos vista. / sera 
tamanha que auera neela bem xx ou xxb 

5 legoas per costa. / traz ao lomgo do mar em algüas 
partes grandes bareiras delas vermelhas e delas 
bramcas e a terra per cima toda chaã e mujto chea 
de grandes aruoredos. / depomta apomta he toda 
praya parma mujto chaã e mujto fremosa. / 

10 pelo sartaão nos pareceo do mar mujto 
grande por que aestender olhos nõ podíamos 
veer se nõ tera earuoredos que nos pareçia 
muy longa tera. / neela ataagora nõ podemos 
saber que aja ouro nem prata nem nhuü.a cou 

15 sa de metal nem de fero. nem lho vjmos. / pero 
atrra em sy he de mujto boos aares asy frios e 
etenperados coma os dantre doiro e mjnho por 
q neste tempo dagora asy os achauamos coma os 
dela / agoas sam mujtas jmfimdas. E em tal 

20 maneira he graciosa que querendoa aproueitar 
darsea neela tudo per bem das agoas que tem. / 
pero omjlhor fruito que neela se pode fazer me 
pareçe que sera saluar esta jemte e esta deue 
seer aprincipal semente que vosa alteza em 

25 ela deue lamçar. / Eque hy nõ ouuese ma 
js ca téer aquy esta pousada pera esta naue 
gaçom de calecut. / abastaria / quanto majs 
desposiçã perase neela conprir e fazer oq vossa 
alteza tamto deseja .s. acrecentamto danosa 

30 santa fe /. 
E neesta maneira S0 r dou aquy avosa alteza 
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<loque neesta vosa trra vy ese aalguü pouco a 
lomguey. ela me perdoe. / cao desejo que tij 
nha de vos tudo dizer mo fez asy poer pelo 
meudo. E pois que Sfior he çerto que asy 

5 neeste careguo que leuo como em outa qual 
q r coussa que de vosso seruiço for uosa alteza 
ha de seer de my mujto bem seruida. / aela 
peço que por me fazer simgular merçee mã 
de vijr dajlha de sam thomee jorge dosoiro 

10 meu jenrr-0. o que dela rreceberey em mujta 
merçee. / beijo as maãos de vosa alteza. / 
deste porto seguro da vosa jlha de vera cruz oje 
sesta feira primº dia demayo de 1500 / / 

pº uaaz de camjnha 
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Carta de Pedro vaz caminha so
bre o descobrimento da Terra nova 
q fez Pedro Alves. Feita na Ilha de 
Vera Cruz em o 1.0 de Maio de 
1500 

Carta de pº V aaz 
decaminhadodesco 
brimêto datrra 
noua q fez pº Alvarez 

A El Rey noso Siíor 

Gaveta 8.ª 

Maço 2.0 
- N.0 8 

Aqui esta junta huma Copia para 
milhor inteligencia deste original 

Transcripto do L. 13 da Reforma 
dos Documentos das Gavetas a f. 43 
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