Guia de Utilização
Entrada

acha

s. f. 1. pedaço de lenha para o lume: stipes, itism. Ov., lignumn. Plin.; deitar achas no lume ligna super foco reponere Hor.; 2. arma antiga de combate em forma de machada: securis, isf. Verg.

achacadiço adj. ⇒ achacado
achacado adj. doente, propenso a doenças, doentio: morbosus Cic., morbidus Varr. os jovens são mais achacados a doenças facilius incidunt in morbos iuvenes Cic.; ser achacado
esse infirmis viribus Cic.; ele sempre foi muito achacado is
semper infirma atque etiam ægra valetudinis fuit Cic.

Remete para

achacar-se v. refl. ⇒ adoecer
achacoso adj. ⇒ achacado
achado 훽 adj. part. 1. encontrado: repertus Cæs., inventus Verg.;
não achado irrepertus Hor.; 2.

Distinção de
categorias gramaticais

Categoria gramatical

inventado: inventus Cic., repertus Plin. 3. descoberto, surpreendido: deprehensus Cic., inventus Verg., repertus Plin.; não se dar por achado inscium rei se
fingere Cic. 훾 s. m. 1. acto de achar, coisa achada: inventiof. ,
inventumn. Cic.; metade do achado para cada um in commune quodcumque est lucri Phæd.; 2. pechincha: fazer um bom
achado aliquid boni fortuiti nancisci Cic.
achador s. m. aquele que acha, encontra: inventorm. Cic., repertorm. Verg.
achadora s. f. inventrix, icisf. Cic.

achamboadamente

adv.

Distinção de
acepções

Explicação da
acepção

⇒ grosseiramente, tosca-

mente

Contexto

achamboado adj. ⇒ grosseiro, tosco
achamento s. m. acto de achar: inventiof. Cic.
achamorrado adj. ⇒ achatado
achanar v. tr. ⇒ aplanar
achaparrado adj. 1. pouco desenvolvido (árvore): retorridus Sen.; 2. atarracado (pessoa): compactus

acidente s. m.

Tradução

Col.

1. FILOSOFIA aquilo que não é parte essencial da matéria, que não é substância: accidentia, iumn. pl. Sen.; 2. acontecimento

casus, usm. Cic.; os acidentes fortuita, orumn. pl. Tac.; por
acidente casu, forte, fortuito Cic.; por mero acidente temere
et casu Cic., temere et fortuito Liv.; 3. acontecimento funesto, desastre: casus, usm., calamitasf. Cic.; se me tivesse acontecido algum
acidente si quid mihi accidisset Cic.; não houve acidente
algum nihil mali accidit Cic.; os acidentes da vida humana
casus humanarum miseriarum Cic.; sem acidente sine noxa,
sine ullius noxa Tac. 4. acidentes de um terreno: iniquitas loci Cæs.
canto1 s. m. 1. ângulo, extremidade: angulusm. Cic.; ver pelo
canto do olho limis oculis rapere Cic.; 2. recanto, pequeno
espaço: pars, tisf. Cæs., angulusm. Ov.; todos os cantos (da casa)
angulus omnis Ov.; 3. lugar afastado, esconso: angulusm. Cic.,
recessus, usm. Liv., sinus, usm. Tac.
canto2 s. m. 1. modulação de sons musicais: cantus, usm. Cic.;
canto fúnebre næniaf., neniaf. Cic.; 2. versos destinados ao canto:
cantilenaf. Cic., carmen, inisn. Liv.; 3. divisão de um poema: liber,
rim. Cic.
cão s. m. 1. ZOOLOGIA canis, ism. Cic.; cão de caça venaticus
canis Cic.; cão de guarda excubitor canisCol.; 2. termo injurioso:
canism. Cic.; 3. fig. ⇒ calote
capaz adj. que tem capacidade: 1. (fisicamente) idoneus (dat.),
capax (gen.) Cic.; ser capaz de lutar valere ad luctandum Cic.;
todos os que são capazes disso omnes qui facere id possunt
Cic.; nem eles teriam sido capazes de tal caminhada neque
ad tanta itinera suffecissent Liv.; 2. (intelectualmente) aptus,
idoneus, capax Cic., habilis Liv.; inteligência capaz de tão
grande empresa mens tantæ molis capax Cic.; capaz de

Domínio

fortuito:

Exemplo

Distinção de
palavras homógrafas

Tradução do
exemplo

Género da
tradução

Autor que abona a
tradução da entrada
ou do exemplo

Regências

