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Termo

Explicação

relaxar

O mesmo que descontrair, relaxar os músculos.
https://dicionario.priberam.org/pesquisar/relaxar

partida de dardos

Jogo com dardos atirados sobre um alvo. É uma seta lançada com a mão de tal
maneira que sua ponta fique cravada no alvo. Na parte posterior, geralmente tem
penas ou algum elemento que lhe concede aerodinâmica. O alvo é formado com
círculos concêntricos aos quais se atribuem diferentes pontuações. O objetivo é que
o dardo lançado atinja o centro do alvo (o que dá a maior pontuação).
https://conceito.de/dardo

sauna

Sala ou casa com ambiente muito aquecido para propiciar o relaxamento e
promover o convívio social entre os seus frequentadores. Pode ser ‚sauna a vapor‘
ou ‚sauna seca‘ que utiliza pedras ou outro material que é aquecido, sem libertar
vapor.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sauna

camomila
menta

Planta de flores amarelas, de que se fazem infusões medicinais.
Designação científica da hortelã.
"menta", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 20082021, https://dicionario.priberam.org/menta [consultado em 22-03-2021].

alecrim

O mesmo que rosmaninho, arbusto aromático.

espreguiçadeira

Cadeira com encosto reclinável e suficientemente comprida para se conseguir
estender as pernas.
"espreguiçadeira", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 20082021, https://dicionario.priberam.org/espregui%C3%A7adeira [consultado em 2203-2021].

terraço

O mesmo que eirado ou cobertura plana de um edifício com plataforma acessível.

adoçar

Suavizar.

límpido

Nítido, claro, transparente.

presentear

Dar com um presente, brindar.

ritual clássico de
infusão de sauna

Um ritual de ‚sauna húmida‘ ou sauna a vapor com infusão. Um mestre da sauna
lança essências de óleos essenciais sobre as pedras ferventes dispostas no centro
da sauna.
https://www.dw.com/pt-br/alemanices-uma-tarde-na-sauna-mista/a-37609259

Óleos essenciais

Substância gorda, líquida à temperatura ordinária e insolúvel na água, de origem
vegetal, animal ou mineral, empregada em numerosas situações (alimentares,
domésticos, industriais, farmacêuticos, etc.).
"óleo essencial", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 20082021, https://dicionario.priberam.org/%C3%B3leo%20essencial [consultado em
22-03-2021].

imersa

Mergulhada num líquido.

Revigorado

Com novo vigor.

sauna finlandesa

Ver sauna acima.

forno da sauna

Os fornos (aquecedores) podem ser para saunas secas ou húmidas. No último
caso, por cima do forno existem pedras, que vão aquecendo.

mestre da sauna

A pessoa encarregue do ritual de com uma concha verter água sobre as pedras
aquecidas do forno da sauna e de girar uma toalha no ar para dispersar o vapor
quente.

Balde e concha

Acessórios da sauna em madeira, revestidas a plástico no interior para maior
impermeabilidade.
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Term

Definition

ritual

Conjunto de regras ou procedimentos que devem ser seguidos num ato formal.

pedras quentes
do forno

Ver forno de sauna acima.

dispersar

Espalhar.

refrigerante

Qualquer bebida que refresca.

infusão

Líquido impregnado dos princípios solúveis de uma substância que nele permaneceu
algum tempo.
"infusão", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2021,
https://dicionario.priberam.org/infus%C3%A3o [consultado em 23-03-2021].

avidamente

Muito desejoso.

aspergir

Borrifar, deitar água em gotas muito pequenas sobre alguém.

Rasgar o ar

Metáfora que indica que o grito era agudo e penetrava nos ouvidos dos outros.

torpor

Indiferença.

balneário

Local devidamente equipado onde se pode tomar banho e trocar de roupa, bem como
guardar pertences pessoais temporariamente.

estado de
choque

Estado de grande perturbação mental e confusão.

cambalear

Dar passos incertos como quem vai cair.

interrogatório

Série de perguntas.

desalento

Desânimo.

Tentativa de
homicídio

Homicídio é o crime de quem mata outrem; quando se fala em tentativa é porque a
vítima poderá não ter morrido, mas havia intenção de a matar.
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