
Projecto Dicionário

Parte introdutória:

Devido à complexidade e particularidade deste projecto, em processamento no sítio do Distributed 
Proofreaders, de cerca de 2000 páginas, subdivididas em cerca de 4000 imagens, foi criado um 
documento que reúne as respostas às diversas dúvidas que nos foram chegando.

Este documento pretende simplificar (através do esclarecimento) as regras deste projecto, 
uniformizando o processo de revisão e de formatação do mesmo.

O documento é composto de duas partes, uma dedicada à revisão e outra à formatação.

Boas revisões.

Parte I – Revisão

Revisão mais frequente:

Regra geral:

LETRA (no início de cada nova letra) 

Palavra, Classificação/Género/Número (substantivo, verbo, 
adjectivo/masculino, feminino ou neutro/singular ou plural)--Significado 
(origem) 

A seguir à Classificação gramatical (escrita em itálico no original) deve ser sempre colocado 
“--“ (sem qualquer espaço antes ou depois), mesmo que apareça mais que uma vez no texto do 
significado:

Por exemplo. (ver sublinhado):

Accionar, v. t.--Demandar em juizo. V. t.--Gesticular (Do lat. actio,
actionis.) 

Nota: por vezes esta classifcação pode ser extensa : por ex. "m. Bras. do
Rio.--"

Se não existir nenhuma classificação gramatical a seguir à palavra, devem na
mesma ser colocados os dois traços, por exemplo.

Barbaria,^1--Acção própria de bárbaros. Falta
de civilização. Crueldade. Multidão de bárbaros.
(De bárbaro).

Casos especiais:
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1. Asteriscos (antes da palavra);
2. Sinal '+' dentro da origem;
3. Expressões como 'o mesmo que';
4. Números em superescrito;

1. Asteriscos

Manter todos os símbolos que possam existir antes das palavras como por exemplo.

Exemplo de imagem original:

* Palavra

Isto significa que o texto revisto deverá ficar assim:

* Palavra

2. Sinal '+' dentro da origem

Na parte da origem podem existir símbolos gráficos como o sinal '+':

Exemplo: (Do lat. capillus + folium)

Deve ser revisto sem espaços entre a palavra e o sinal, assim: (Do lat. capillus+folium)

3. Expressões como 'o mesmo que';

Por vezes surgem significados apenas com a expressão 'o mesmo que' (referindo-se implicitamente 
à palavra seguinte). Deve ser acrescentada essa palavra começando-a por minúsculas. 

Exemplo ('o mesmo que'):

* Cafifice, f.--O mesmo que

* Cafifismo, m. Bras.--Estado de quem soffre
cafife.

Deve ser convertido em:

* Cafifice, f.--O mesmo que cafifismo.

* Cafifismo, m. Bras.--Estado de quem soffre
cafife.

4. Números em superescrito

No dicionário surgem por vezes vários significados atribuídos à mesma palavra assinalado da 
mesma forma indicativa de uma nota de rodapé:

Exemplo:



Cachaceira,1 f.--Grande cachaço. * Correia,
que passa por detrás das orelhas da cavalgadura.

Cachaceira,2 f.--Lugar, em que se junta a cachaça,
tirada das caldeiras do açúcar. * Bras.--Bebedeira.
(De cachaça).

Deve ser revisto não com o número entre parenteses rectos, assim [1] ou [2], mas sim como ^1 e ^2, 
sem qualquer espaço antes e com uma vírgula depois. Ficará assim:

Cachaceira,^1, f.--Grande cachaço. * Correia,
que passa por detrás das orelhas da cavalgadura.

Cachaceira,^2, f.--Lugar, em que se junta a cachaça,
tirada das caldeiras do açúcar. * Bras.--Bebedeira.
(De cachaça).

Parte II – Formatação

Revisão mais frequente:

Regra geral:

LETRA (no início de cada nova letra) 

*Palavra*, 
_Classificação/Género/Número (substantivo, verbo, adjectivo/masculino, 
feminino ou neutro/singular ou plural)_ 
Significado 
(_Origem_) 

Cada secção deve ficar numa linha, o texto negrito deve ser colocado entre asteriscos ( * ) e o texto 
em itálico entre underscores ( _ ). 

Exemplo de texto revisto correctamente:

Accionar, v. t.--Demandar em juizo. V. t.--Gesticular (Do lat. actio,
actionis.) 

Exemplo de texto formatado correctamente

*Accionar*, 
_v. t._ 
Demandar em juizo. 
_V. t._ 
Gesticular 
(Do lat. _actio_, _actionis_.) 

Casos especiais:

1. Asteriscos (antes da palavra);
2. Sinal '+' dentro da origem;
3. Expressões como 'ou', 'ou antes';



4. Palavra a negrito: caso dos números em superescrito

1. Asteriscos

Manter todos os símbolos que possam existir antes das palavras como por exemplo.

Exemplo de imagem original:

* Palavra

Isto significa que, em vários casos, depois da ronda de formatação resultará em: 

* *Palavra*

2. Sinal '+' dentro da origem

Na parte da origem podem existir símbolos gráficos como o sinal '+'. Poderão surgir algumas 
dúvidas relativamente à sua formatação, em combinação com o texto itálico. Esta questão é 
esclarecida de acordo com o exemplo:

Exemplo: (Do lat. capillus + folium)

Deve ser revisto sem espaços entre a palavra e o sinal, assim: (Do lat. 
_capillus_+_folium_)

3. Expressões como 'ou', 'ou antes'

Por vezes surgem significados que incluem a expressão 'ou' ou 'ou antes', variantes da mesma 
palavra com o mesmo significado. Deve ser criada uma nova entrada para cada caso, e caso a nova 
entrada fique desordenada alfabeticamente, precedê-la da indicação [**F1: Alph. Ord.].

Exemplo ('ou', 'ou antes'):

Accidental, ou acidental, adj.--Fortuito, casual, imprevisto. Acessório. * 
Mus.--Diz-se
de cada uma das notas, que não fazem parte integrante dos acordes. (De
accidente).

Deve ser convertido em:

*Accidental*, 
_adj._
Fortuito, casual, imprevisto.
Acessório.
* _Mus._
Diz-se de cada uma das notas, que não fazem parte integrante dos acordes. 
(De _accidente_).

[**F1: Alph. Ord.]*Acidental*, 
_adj._
Fortuito, casual, imprevisto.
Acessório.
* _Mus._



Diz-se de cada uma das notas, que não fazem parte integrante dos acordes. 
(De _accidente_).

4. Palavra a negrito: caso dos números em superescrito

A formatação do texto a negrito da palavra com números em superescrito não deve incluir o número 
superescrito, ou seja:

Cachopa,^1, f.--Rapariga. (Cp. cachopo^1).

* Cachopa,^2, f.--Casta de uva do Doiro.

Deve ficar:

*Cachopa*,^1 
_f._
Rapariga. 
(Cp. _cachopo_^1).

* * Cachopa*,^2 
_f._
Casta de uva do Doiro.


