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Nota introdutória
Depois de vários séculos de amadurecimento, a língua portuguesa 

de finais do século XV prefigura aquilo que será nos séculos seguintes. A 
produção literária da época, quer pela tradução de textos latinos e caste-
lhanos, quer pela criação de obras originais, contribuiu para a maturidade 
da língua, permitindo o alargamento do léxico e o desenvolvimento da 
construção sintática com repercussões na capacidade de expressão.

A imprensa, que entrou em Portugal no reinado de D. João II, teve 
um papel fundamental na divulgação de textos e no desenvolvimento e 
maturidade da Língua Portuguesa escrita.

A língua portuguesa deste período apresenta alguma estabilidade 
linguística, sobretudo no âmbito morfológico e sintático, face à instabi-
lidade dos séculos anteriores. A instabilidade gráfica mantém-se, como 
facilmente se depreende pela profusão de formas de uma mesma palavra 
– só para a palavra pendença, o corpus regista 33 formas diferentes. A 
estabilidade morfológica e sintática permitirá que no século seguinte 
sejam criadas obras como a Crónica do Felicíssimo Rei D. Manuel de 
Damião de Góis (1566-1567 ) e Os Lusíadas de Luís de Camões (1572).

Este Índice Analítico, com mais de onze mil entradas, baseia-se 
no vocabulário das seguintes obras incunabulares em língua portuguesa: 
Sumário das Graças (Lisboa, 1488); Sacramental (Chaves, 1488); Tratado de 
Confissom (Chaves, 1489); Vita Christi (Lisboa, 1495); História do Mui Nobre 
Vespasiano Imperador de Roma (Lisboa, 1496); Constituições de D. Diogo 
de Sousa (Porto, 1497); Evangelhos e Epístolas com suas Exposições em Ro-
mance (Porto, 1497); Regimento Proveitoso Contra a Pestenença (Lisboa, c. 
1495-1499).

Critérios de elaboração do Índice Analítico

Procedermos à transcrição dos textos diretamente dos originais 
impressos no século XV, servindo-nos de critérios de edição uniformes 
e tendo o cuidado de respeitar a grafia.

Com o auxílio do Lexicon, um programa de análise estatística de 
textos, criámos uma base de dados com todas as palavras existentes nas 
obras do corpus. A base de dados continha a listagem das palavras por 
ordem alfabética, o número de ocorrências de cada uma delas, infor-
mações sobre a classe gramatical, o número e a pessoa, o título da obra 
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ou obras onde ocorrem e o lema a que pertencem. Apresentamos como 
exemplo alguns dos dados referentes ao verbo duvidar:

palavra classe conjugação
verbal

lema 1 lema 2 documentação 
e n.º de

ocorrências
douidar vb inf. duvidar TC, 1
douide vb pres conj duvidar S, 1
dovida vb pres. ind. duvidar VC, 1
duuida vb / 

subs
pres. ind. duvidar dúvida S, 57; TC, 1; 

VC, 136; C, 2; 
EE, 10

duuidã vb pres. ind. duvidar VC, 3; EE, 1
duuidas vb / 

subs
pres. ind. duvidar dúvida S, 13; VC, 4; C, 

1; EE, 1
duuido vb pres. ind. duvidar VC, 2
duuidou vb pret. perf. duvidar VC, 8; EE, 3
duujdas vb pres. ind. duvidar VC, 1

duuyda vb / 
subs

pres. ind. duvidar dúvida S, 1; VC, 10

duuydaras vb fut. imperf. duvidar VC, 1
duuydarian vb cond. duvidar S, 1
duuydas vb / 

subs
pres. ind. duvidar dúvida S, 1; VC, 1

duvida vb / 
subs

pres. ind. duvidar dúvida VC, 2

As formas homónimas, como duuida, duuidas, duuyda, duuydas e 
duvida, que podem ser um substantivo ou uma forma do verbo duvidar, 
não foram contabilizadas em separado, estando representadas no mesmo 
campo da base de dados. Posteriormente, foi necessário confirmar contex-
to a contexto a classe gramatical a que pertenciam as formas homónimas.

Verificou-se que a introdução de um campo para o lema foi de 
extrema importância para a ordenação das entradas, pois, pedido um 
relatório à base de dados, este disponibiliza as formas inscritas no mesmo 
lema, como mostram os exemplos seguintes:
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abastança, subs. abastãça (S, 1; VC, 6); abastança (VC, 2; HV, 
1; EE, 4; RP, 1).

bafejar, vb. bafeiou (VC, 1); bafeja (S, 1); bafejara (S, 1); baffeiou 
(VC, 1); baffejado (VC, 1); baffejou (VC, 2).

cabeçal, subs. cabeçaaees (VC, 1); cabeçaaes (VC, 1); cabeçal 
(VC, 2).

Nos casos em que o número de variantes era significativo ou 
podia dificultar a consulta, optámos por organizá-las dentro de dois ou 
mais lemas.

Construída a base de dados, procedemos à extração das palavras 
encabeçadas pelo lema para um processador de texto. Aí as entradas fo-
ram complementadas com informações relativas à origem etimológica, 
às aceções e aos contextos em que as várias formas ocorrem nas obras. 

Por exemplo, dos dados referentes ao substantivo abastança, 
resultou um verbete com a seguinte configuração:

abastança, subs. (de abastar + -ança). Fartura; abundância. 
Formas: abastãça (S, 1; VC, 6); abastança (VC, 2; HV, 1; EE, 4; RP, 1). 
Contextos: «que o teu jejuũ seja abastãça da alma e non ganãça da bolsa» 
(S); «E a vida spiritual outrosy nom esta em abastãça das cousas» (VC); 
«outro comprimento he de abastança .s. seer homẽ comprido quanto lhe 
abasta» (VC); «para as gentes refrescarem abastança hay dellas» (HV); 
«nõ tijnha aas vezes abastança de comer nem de vistir» (EE); «porque 
asobeja abastança» (RP).

Todos os verbetes têm a mesma estrutura: a entrada a negrito; a 
classe gramatical numa abreviatura em itálico (subs., adj., adv., vb., etc.) 
a origem etimológica entre parêntesis; as diversas aceções; as formas 
que ocorrem nos textos do corpus, com a identificação da obra através 
de siglas e do número de ocorrências de cada uma (S, 1; VC, 6); e por 
fim os contextos também devidamente identificados conforme a obra.

Mais de 60% do tamanho deste Índice Analítico contempla entra-
das verbais, não porque elas sejam muitas, mas porque os verbetes são 
extensos. Isto deve-se, não só à multiplicidade de formas conjugadas, 
mas sobretudo à proliferação de formas fonética e/ou graficamente diver-
gentes. Os verbos auxiliares estar, haver, ser e ter são os que apresentam 
os verbetes mais extensos.

No que diz respeito à etimologia, servimo-nos das explicações dos 
vários dicionários de Língua Portuguesa existentes e, quando as expli-
cações não nos pareciam convincentes, procurámos outras vias, nomea-
damente os dicionários de Grego, Latim, Italiano, Francês e Castelhano.
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A riqueza vocabular de cada obra é bastante desigual. Verificámos 
que quanto mais extensa é a obra, mais o vocabulário é rico e variado. 
Exceção feita para o Tratado de Confissom (1489), que apresenta uma 
riqueza vocabular superior a, por exemplo, o Sacramental (1488), que 
é cerca de seis vezes mais extenso.

O vocabulário dos incunábulos do corpus que compilamos, no 
seu conjunto, representa a variedade e a riqueza vocabulares da língua 
portuguesa escrita de finais do século XV. No caso de surgirem obras 
incunabulares até ao momento desconhecidas, o que tem sucedido amiú-
de, o Índice será acrescentado.

Os dados que se apresentam neste Índice têm sido a base para 
diversos estudos linguísticos, quer centrados em cada obra do corpus 
individualmente, quer no seu conjunto. É um instrumento útil de trabalho 
para linguistas (em campos como a História da Língua, a Lexicologia, 
a Morfologia, a Sintaxe e a Semântica do Português), mas também para 
historiadores (da História de Portugal, da História da Religião, da História 
das Ideias, da História da Vida Privada, etc.), investigadores da área da 
Filosofia, da Cultura, da Antrologia, da Sociologia, da Medicina, etc.

José Barbosa Machado
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Abreviaturas

DO CORPUS

Sigla Título Data de
impressão

SG Sumário das Graças 1488

S Sacramental 1488

TC Tratado de Confissom 1489

VC Vita Christi 1495

HV História do Mui Nobre Vespasiano 
Imperador de Roma 1496

C Constituições de D. Diogo de Sousa 1497

EE Evangelhos e Epístolas com suas Exposições 
em Romance 1497

RP Regimento Proveitoso Contra a Pestenença c. 1495-1499

DAS CLASSES GRAMATICAIS

adj. – adjetivo
adv. – advérbio
art. def. – artigo definido
art. ind. – artigo indefinido
cast. – castelhano
conj. – conjunção
freq. – frequentativo
ger. – gerúndio
inter. – interjeição
lat. – latim
loc. adv. – locução adverbial
loc. conj. – locução conjuncional
loc. prep. – locução preposicional
num. – numeral
part. – particípio
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port. – português
prep. – preposição
pron. – pronome
pron. dem. – pronome demonstrativo
pron. ind. – pronome indefinido
pron. int. – pronome interrogativo
pron. pes. – pronome pessoal
pron. pes. obl. – pronome pessoal oblíquo
pron. pos. – pronome possessivo
pron. rel. – pronome relativo
subs. – substantivo
vb. – verbo
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A

a, prep. (do lat. ad, a ou ab). De; para. 
Formas: a (SG; S; TC; VC; HV; C; EE; 
RP). Contextos: «Deffende pera sempre 
a todalas pessoas do mudo» (SG); «qual 
quer outro que põee fogo a casas ou 
vynhas» (S); «nõ se inclinar mais a hũa 
parte que a outra» (TC); «pera lhe dar 
a entẽder» (TC); «os quaaes se nom 
fossem os pobres nom teeriam a quem 
bem fezessem» (VC); «e lhe derõ a 
beber fel e vinagre» (HV); «mandamos 
a todollos rellegiosos» (C); «comuem 
a saber» (EE); «a quem Christo disse» 
(EE); «E as speçias que comuũmente 
cõuem a comer» (RP).

à, prep. + art. def., pron. dem. (do lat. ad 
illa-m). Formas: a (S; TC; VC; HV; 
C; EE; RP); as (TC, 1; VC, 1; RP, 8). 
Contextos: «e ẽ o que compre a sua 
saluaçam» (S); «obrigã as suas almas a 
morte eternal» (TC); «e dando graças ao 
senhor tornaromse a sua casa propria» 
(VC); «os corpos mays despostos a 
jnfirmidade e a morte sam os corpos 
quẽtes» (RP); «porque as uezes o 
casado pode pecar mortalmente cõ sua 
molher» (TC); «E agora em fim del põe 
nos e nomeanos a pẽna. e as vezes o 
gualardam» (VC); «porque as vezes 
veẽ e proçede ha pestilencia da rayz 
superior» (RP).

à beira, loc. adv. Perto; junto. Formas: aa 
beira (EE, 1). Contextos: «seera leuada 
aa beira por manifesto juizo» (EE).

à beira de, loc. adv. Junto de. Formas: a 
beira de (VC, 2); aa beira d’ (EE, 1); aa 
beyra d’ (EE, 1). Contextos: «e tu mora 
a beira de my dous dias» (VC); «ao 
qual jazendo no carçer pareçia per sonho 
que a beira de sy cresçia hũa videira 
da terra» (VC); «carregandose a Jhesu 
muita gẽte aa beira do mar sobyo ẽ hũa 
naue» (EE); «estauã asseẽtados aa beyra 

do mar» (EE).
a cabo de, loc. adv. Ao fim de. Formas: a 

cabo d’ (VC, 1); a cabo de (VC, 7; HV, 
4); acabo d’ (VC, 1); acabo de (VC, 12). 
Contextos: «e depois a cabo de dez dias 
que foy sobido aos çeeos» (HV); «E a 
cabo de quatro meses forom juntas as 
ostes em Roma» (HV); «E a cabo de tres 
dias des que as fontes forõ aparelhadas» 
(HV); «Desy acabo da grandeza da 
tribulaçõ que se speraua» (VC); «O boo 
angeo logo acabo de pouco conforta e 
consolla» (VC).

à custa de, loc. adv. A expensas de. 
Formas: aa custa d’ (C, 4). Contextos: 
«E aa custa dos dizimos lhe asinarmos 
aquelle solayro que for rezom» (C); «que 
se paguẽ os .xxx. reaes açima declarados 
aa custa do capelam» (C); deue seer aa 
custa do proprio rector» (C); «mas querẽ 
sem seu trabalho per maas maneiras 
viuer aa custa dos outros» (C).

a fim de, loc. adv. Com a finalidade de. 
Formas: afim de (VC, 2). Contextos: 
«o fezermos afim de se elle correger de 
seu error» (VC); «ou porque he boo ou 
afim de o ser» (VC).

a fim que, loc. conj. Com a finalidade 
de que. Formas: afim que (VC, 1). 
Contexto: «em presença dos homeẽs 
.s. afim que sejaaes vistos dos homeẽs» 
(VC).

a par de, loc adv. Ao lado de; perto de. 
Formas: a par d’ (TC, 1; EE, 1); a par 
de (EE, 1). Contextos: «uinha a par 
dos seus paaços» (TC); «Asi como 
leemos delrey Achaz em no liuro dos 
Reys que este auia hũa uinha a par dos 
seus paaços» (EE); «a seytima vez a 
par do mar do Tyberyade» (EE); «nom 
he aquella que esta a par de Jerusalem» 
(EE).

a passo, loc. adv. Lentamente. Formas: a 
paso (S, 1). Contexto: «o qual sse deue 
cãtar a paso e devagar» (S).

à pressa, loc. adv. Com rapidez; com 
urgência. Formas: a pressa (VC, 
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3); apresa (S, 1); ha pressa (S, 1). 
Contextos: «foy feyta a pressa porque 
nom anoteçesse» (VC); «hya a pressa 
a Jherusalem a padeçer e sparger o 
sangue» (VC); «e fiz muytas justiças 
por que se fezese apresa justiça ou ha 
diletase» (S); «A quarta quando ha 
pressa e muy aqueyxadamẽte come com 
gran cobijça» (S).

a respeito a, loc. adv. Relativamente a; 
no tocante a. Formas: ha respecto a 
(S, 1). Contexto: «nom soomente este 
sacramẽto ha respecto aa enfermidade» 
(S).

a respeito de, loc. adv. Relativamente a; no 
tocante a; com referência a. Formas: a 
respecto d’ (VC); a respeito d’ (TC, 1; 
VC, 3); a respeito de (VC, 1). Contextos: 
«entẽdese a respecto do rico per a segũda 
guisa» (VC); «quitemos nos a nossos 
irmaãos as poucas diuidas e pequenas, 
a respeito das que nos fazemos contra 
Deus» (TC); «o custume das scripturas 
he poer os nomes a respeito das obras» 
(VC); «dos quaaes as prophecias forã 
assy como soõ a respeito de Johãne» 
(VC).

a reveses, loc. adv. (de a + reveses, plural 
de revés; este do lat. reverse-m). Ao 
revés; à vez. Formas: a reuezes (VC, 
6); areuezes (VC, 6); arreuezes (VC, 6). 
Contextos: «forom muytos ẽ cada huũ 
ãno que ministrauã a reuezes» (VC); 
«os quaaes a reuezes cada huũ per sua 
somana de sabado a sabado ouuesse 
de seruir com toda castidade» (VC); 
«Estes dous erã parentes ou cuynhados. 
e seruiam a reuezes por annos» (VC); 
«E porẽ tu areuezes aue cuydado esso 
meesmo de conhoçeres a my» (VC); 
«Quãdo fazees alguũs beẽs jrmaãos. 
sempre tragee aa memoria os malles 
que fezestes e arreuezes paraaemẽtes 
aos que virdes acerca de vos» (VC); «e 
porem por ley de arreuezes elles posuyrã 
o senhor na terra dos viuos» (VC); «que 
arreuezes pẽsemos cada huũs» (VC); 

fallãdo arreuezes huũs cõ os outros» 
(VC); «E assy arreuezes e de cada parte 
se acreçenta o acheguar a elle» (VC); 
«e arreuezes denunciaua elle paz e 
allegria» (VC).

a sabendas, loc. adv. (de a + sabendas, este 
do lat. sapienda, o que deve ser sabido). 
De propósito; com conhecimento de 
causa. Formas: a sabẽdas (S, 3); a 
sabendas (S, 5; TC, 1); a ssabẽdas (S, 
1); asabendas (VC, 1). Contextos: 
«sse por julgar ou por fazer mal a 
sabẽdas ou parando mentes» (S); «O 
primeiro sse estando em pecado mortal 
a sabẽdas çelebrou» (S); «deyxase 
outros a sabẽdas» (S); «algũas vezes 
a sabendas e outras por ynorançya 
disse falsso testemunho» (S); «O .vij. 
se alguũ a sabendas se casou cõ algũa 
monja ou religiosa» (S); «os que poẽ 
fogo a sabendas pera fazerẽ dano nos 
paães» (TC); «o grande pecado cometido 
asabendas: mas pessado he que todo o 
mundo» (VC).

aa, prep. + art. def., pron. dem. (do lat. ad 
illa-m). O mesmo que à. Formas: a a 
(VC, 11; HV, 1; EE, 1); a as (VC, 22); aa 
(SG, 1; S, 209; TC, 8; VC, 2611; HV, 8; 
C, 36; EE, 573; RP, 2); aas (SG; S; TC, 
11; VC, 629; HV, 9; C, 21; EE, 142). 
Contextos: «porque a terra nõ avoõdaria 
a a grandeza dellas» (VC); «tanto os 
amerge assy a as profundezas» (VC); 
«saluo daquelles que aa ssee apostolica 
soomente som reservados» (SG); «Assy 
me dou aa luxúria» (S); «quanto aa 
morte corporal» (TC); «Como ouelha 
seera leuado aa morte» (TC); «queria 
os trager aa mayor perfeiçõ» (VC); «aa 
qual sempre he de fugir» (VC); «E foy 
se aa porta do mestresalla» (HV); «ham 
de hyr aa ygreja» (C); «Dizey aa filha de 
Syom» (EE); «aquelle he mays desposto 
aa morte que aqueloutro» (RP); «leuem 
ou mãdem aas dictas partes de Guinee 
gẽtes» (SG); «os homẽes de ligeiro sse 
emclinan aas cousas naturaees» (S); 
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«deue de preguntar aas molheres» (TC); 
«dando essencia e seer aas cousas» 
(VC); «do sol e da luz e da cidade e da 
candea aas quaaes os cõpara e asemelha» 
(VC); «E desque todos forõ encolhidos o 
emperador e seu filho Titus se recolherõ 
aas naaos» (HV); «E isto mesmo 
mandamos aas ditas molheres solteiras» 
(C); «E porem aas vezes curaua por tocar 
de vistidos» (EE).

aa de cima, loc. adv. (de aa + de + cima, 
este do grego κàμα, onda, extremidade 
superior, pelo lat. vulgar cyma-m). Por 
cima; sobre. Formas: aa decima (VC, 
1); aa deçima (VC, 1); aadecima (VC, 
2); aadeçima (VC, 6). Contextos: «a 
sopa ou pam molhado aa decima tem huũ 
sabor e collor desuayrado» (VC); «pooẽ 
a maão aa deçima per sua vida» (VC); 
«aquella que he leue e esta aadecima» 
(VC); «e vestiase de purpura. vemelha 
aadeçima por a vaã gloria» (VC).

aa de dentro, loc. adv. O mesmo que 
adedentro. Formas: aa de dentro (VC, 
1); aa de dẽtro (VC, 2); aa dedentro (VC, 
1); aa dedẽtro (VC, 2); aade dentro (VC, 
1); aadedentro (VC, 5); aadedẽtro (VC, 
5); aadẽtro (VC, 1). Contextos: «De 
como nom deuem seer escandalizados 
os simprizes: e paruoos nem doestados 
aa defora nẽ desprezados aa de dentro 
na voontade» (VC); «nom sollamente 
aadefora. mas aa dedentro veendo sua 
entençom» (VC); «aquelle que teuer 
orelhas pera ouuir defora ouça poendo 
aade dentro dilligência» (VC); «saãou 
o paralitico do corpo aadefora e da 
voõtade aadedentro» (VC); «per elle 
erã refrescados e mantheudos aadẽtro» 
(VC).

aa de fora, loc. adv. O mesmo que adefora. 
Formas: aa de fora (VC, 11); aa defora 
(VC, 13); aade fora (VC, 2); aadefora 
(VC, 32). Contextos: «a vida actiua 
he ocupada aa de fora» (VC); «De 
como nom deuem seer escandalizados 
os simprizes: e paruoos nem doestados 

aa defora nẽ desprezados aa de dentro 
na voontade» (VC); «per exẽplo dos 
sepulcros que assy como elles sõ brãcos 
e aqua fellados aade fora cõ caal» 
(VC); «nom sollamente aadefora. mas 
aa dedentro veendo sua entençom» 
(VC); «ergo saãou o paralitico do corpo 
aadefora e da voõtade aadedentro» 
(VC); «saãou o paralitico do corpo 
aadefora e da voõtade aadedentro» 
(VC).

aa de longe, loc. adv. Ao longe; a grande 
distância. Formas: aa de longe (VC, 3); 
aa delonge (VC, 2); aade lõge (VC, 1); 
aade longe (VC, 2); aadelõge (VC, 2); 
aadelonge (VC, 10). Contextos: «os 
angeos stauam aa de longe veẽdo como 
Christo pellejaua»(VC); «e tu sigue 
aquelle precioso thesauro ao menos aa 
delonge» (VC); «eu agora spero e saluo 
aade lõge»(VC); «o senhor passando 
aade longe ouuerom seu boo cheiro dos 
çegos» (VC); «o publicano humildoso 
stãdo aadelõge afastado por themor que 
auia de nõ seer digno» (VC); «tu empero 
aadelonge paramẽtes sequer como elle 
em sy muda a nossa necessidade» (VC).

aa de fora de, loc. adv. Formas: aadefora 
d’ (VC, 1). Contexto: «saae alguũ 
aadefora do fogo quando a panella que 
ferue sta chea» (VC).

aa de parte, loc. adv. O mesmo que 
adeparte. Formas: aadeparte (VC, 3); 
hade parte (VC, 1). Contextos: «Jesu 
chamou Johane aadeparte» (VC); «os 
leuou aadeparte» (VC); «e leua aos hade 
parte» (VC).

aa guisa de, loc. adv. À maneira de. 
Formas: aa guisa d’ (VC, 1). Contexto: 
«se he duro aa guisa da pedra nẽ he 
marauilha» (VC).

aa maneira de, loc. adv. Ao modo de. 
Formas: a maneira de (VC, 7); a 
maneyra d’ (VC, 2); a maneyra de (VC, 
1); aa maneira d’ (VC, 4); aa maneyra 
de (VC, 1). Contextos: «stirado muy 
rijamente e muy cruel a maneira de 
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pelle de cada parte» (VC); «e fazendo 
aa maneira da vyda humanal» (VC); 
«feruente aa maneira da mostarda» 
(VC); «teçidas aa maneyra de rede ou 
çeliçio» (VC).

aa maneira que, loc. conj. À maneira 
como; da forma que. Formas: aa maneia 
que (VC, 1); aa maneira que (VC, 1). 
Contextos: «jndo ajuntados aa maneia 
que vaão os pintaãos com a galinha» 
(VC); «era feito aa maneira que fazẽ as 
luuas ou barretes dagulhas» (VC).

aa parte de, loc. adv. Do lado de. Formas: 
aa parte d’ (VC, 2). Contextos: «nom 
steue sob a cruz aa parte do aguiam» 
(VC).

aa roda de, loc. adv. À volta de. Formas: 
aa roda d’ (VC, 1). Contexto: «aa roda 
deste mundo» (VC).

aba, subs. (talvez do lat. alpa-m, palma da 
mão). Orla; extremidade de um vestido. 
Formas: aabaas (VC, 1); abaas (VC, 
1). Contextos: «fazẽ grãdes aabaas e 
querem andar cõ as stollas» (VC); «cõ 
faldras ou abaas aa qual fazia muj grande 
reuerẽcia» (VC).

abade, subs. (do lat. eclesiástico abbate-m). 
Superior de um mosteiro; sacerdote. 
Formas: abade (TC, 2; S, 13; VC, 11; 
C, 57); abades (S, 2; C, 89); abbade (TC, 
1; VC, 10); abbades (VC, 1); habades 
(S, 1). Contextos: «A primeira se he 
abade e rreligioso e monge» (S); «se 
per uẽtura aquel que se confessa diser 
a seu abade» (TC); «assy como foy a 
prouisom do abade que guardou o trigo 
ou çeuada pera tres ãnos» (VC); «e o dito 
cabido dom abade ou abade e rector» 
(C); «Açerqua dos abades que teen 
conuẽto ou colegeo» (S); «E muitos dos 
abades, rectores, capelaães e rendeiros 
que estam nas ditas ygrejas» (C); «pode 
mandelhe seu abbade que ieiũe a uiamda 
de coresma» (TC); «e os muros deste 
castello he o abbade e todollos outros 
prelados» (VC); «ha coonigos regrantes 
com abbades» (VC); «O primeyro que 

alguũs rreçebẽ o abito con esperãça e 
ẽtençon de seer habades» (S).

abadessa, subs. (do lat. eclesiástico 
abbatissa-m). Superiora de um convento 
ou mosteiro feminino. Formas: abadesa 
(C, 1); abadessa (C, 2); abadessas (C, 
1); dabadesa (C, 1). Contextos: «E 
assy mesmo alguum azemel se ho a casa 
tiuer ou escraua e seruidor da abadessa 
e prioressa» (C); «e posto que algũa das 
abadessas ou freiras estẽ doẽtes» (S); 
«non emtrẽ em nehũa crasta dos ditos 
mosteiros nẽ dormitorios nẽ refertoiros 
nẽ camaras dabadesa» (C).

abadia ,  subs. (do lat.  eclesiástico 
abba t ia -m ) .  Mos te i ro  ou  bens 
pertencentes a um mosteiro. Formas: 
abadia (S, 1); abadias (TC, 1; C, 2). 
Contextos: «por que muitas vezes 
compran ha abadia» (S); «e a huũs dã 
bispados e a outros abadias» (TC); «as 
abadias e mosteiros de nosso bispado» 
(C).

abafamento, subs. (de abafar + -mento). 
Ato ou efeito de abafar; apagamento. 
Formas: abaffamẽto (VC, 1). Contexto: 
«per o sopro nẽ abaffamẽto de nõ fiees 
nẽ de ondas nõ seja apaguado» (VC).

abafar, vb. (de a- + bafo + -ar). Impedir 
a respiração; sufocar. Formas: abafou 
(TC, 1); som abaffados (VC, 1). 
Contextos: «se abafou tanto a criatura 
con emtemçom de a afogar» (TC); «e 
em a primeira cousa som abaffados os 
tirãnos» (VC).

abaixado, subs. (do part. de abaixar). 
Abatido; humilde. Formas: abaixados 
(VC, 3). Contextos: «Quantos som os 
abaixados que nõ som humildosos» 
(VC); «E que nom despresamos os 
abaixados e minguados» (VC); «nom da 
deus graça aos abaixados» (VC).

abaixador, subs. (de abaixado + -or). 
O que se abaixa. Formas: abaixador 
(VC, 1). Contexto: «Jacome quer dizer 
abaixador ou preso» (VC).

abaixamento, subs. (de abaixar + -mento). 
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Ato ou efeito de abaixar; abatimento; 
humilhação. Formas: abaixamento (VC, 
7); abaixamẽto (VC, 9); abayxamento 
(VC,  1) ;  abayxamẽto  (VC,  2) . 
Contextos: «nom poderom soportarse 
ouujndo cousa contraira a elle e de seu 
abaixamento» (VC); «A humildade aa 
qual nos leua o abaixamẽto he alliçeçe e 
fundamento de todo hedificio spiritual» 
(VC); «E aquelle he verdadeiramẽte 
humildoso que torna o abayxamento em 
humildade» (VC); «necessario he que 
ajas primeyro abayxamẽto e exercicio 
de feitos baixos» (VC).

abaixar, vb. (de a- + baixar). Descer 
ou fazer descer; diminuir; humilhar; 
abater. Formas: abaixa (VC, 17; EE, 
3); abaixã (VC, 8); abaixa te (VC, 1); 
abaixada (VC, 3); abaixadas (VC, 1); 
abaixado (S, 1; VC, 11); abaixãdo (VC, 
3); abaixado seja (VC, 1); abaixãdoa 
(VC, 2); abaixãdoas (VC, 1); abaixãdoos 
(VC, 1); abaixados (VC, 2); abaixamos 
(VC, 1); abaixando (VC, 1); abaixandoo 
(EE, 1); abaixandose (VC, 2; EE, 1); 
abaixar (VC, 28; EE, 2); abaixarẽ (VC, 
1); abaixares (VC, 1); abaixariam (VC, 
1); abaixarmos (VC, 1); abaixarõ (VC, 
1); abaixarte (VC, 1); abaixas (VC, 
1); abaixase (VC, 2); abaixasse (VC, 
5); abaixaste (VC, 2); abaixe (VC, 5); 
abaixem (VC, 1); abaixemos (VC, 1); 
abaixou (S, 2; VC, 15); abaixou se (VC, 
1); abaixouse (VC, 1); abajxarõ (VC, 1); 
abaxado (VC, 1); abaxandose (VC, 1); 
abayxa (VC, 2; EE, 1); abayxã nos (VC, 
1); abayxado (VC, 1); abayxan (S, 2); 
abayxar (S, 1; VC, 6); abayxares (VC, 1); 
abayxarmos (VC, 1); abayxarom (VC, 
1); abayxou (VC, 1; EE, 1); era abaixado 
(VC, 1); fores abaixado (VC, 1); foy 
abaixada (VC, 1); foy abaixado (VC, 
1); he abaixado (VC, 1); seer abaixada 
(VC, 2); seer abaixado (VC, 2); seera 
abaixado (EE, 4); sera abaixada (VC, 
1); sera abaixado (VC, 2); sera abaxado 
(VC, 1); sera abayxado (VC, 3); seram 

abaixados (VC, 1); som abaixados (VC, 
4); soom abaixado (VC, 1). Contextos: 
«Em a septema hora abaixa o sol do 
meo dia» (VC); «que subjugã e abaixã 
os simplezes e os menores» (VC); 
«ergo abaixa te tu por tal que ascendas» 
(VC); «porẽ abaixada a soberua e 
alleuãtamẽto nos discipullos» (VC); 
«e ficã as ondas do mar cõ beneficio 
e ajudoyro seu abaixadas» (VC); 
«abaixãdo a ty e dando a deanteyra 
a outro» (VC); «E abaixado o calez 
diz» (S); «e abaixado seja aquelle que 
liuremẽte e vagabundo mal andaua em a 
culpa» (VC); «abaixãdoa e humildãdoa» 
(VC); «E priuaçõ da voõtade das cousas 
tẽporaaes abaixãdoas sob os pees 
per menos preço» (VC); «em os seus 
mẽbros abaixãdoos e metẽdo sob os 
pees» (VC); «Sẽpre quanto em nos 
for queyramos de todos seer menos 
preçados. abaixados e escarneçidos» 
(VC); «Per tres maneiras offẽdemos 
nos a deus e o abaixamos quanto em 
nos he» (VC); «jnclinouse abaixando 
o corpo» (VC); «o qual abaixandoo da 
cruz virõno poeer no sepulcro» (EE); «E 
quanto mais descende com obediencia 
e paciencia abaixandose» (EE); «nem 
por a humildade en se abaixar a lauar 
lhe os pees» (VC); «e promete que lha 
dara se se abaixarẽ pera o adorar» (VC); 
«boõa cousa foy a my de me abaixares» 
(VC); «elles abaixariam aa terra os 
olhos que tijnhã alçados ao ceeo» (VC); 
«por nos abaixarmos por nosso bem e 
gloria» (VC); «cõ vergonha e temor que 
ouuerõ abaixarõ os olhos e caras pera a 
terra» (VC); «porque se nom poderes 
abaixarte nom poderas seer leuado a a 
humildade» (VC); «e tu te abaixas ante 
mjm» (VC); «ante os serue e abaixase 
fazẽdo seruiço» (VC); «assy ante que se 
exalçe humildasse e abaixasse» (VC); 
«Senhor Jhesu que assy te abaixaste a 
fazer todos seruiços que atees o officio 
de lector» (VC); «que se humilde e 
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abaixe se for julgado» (VC); «fortemẽte 
cõtra todas as pressas do mũdo que 
nos nõ apremã ou abaixem» (VC); 
«por ensinar a nos que quãto mayores 
somos tanto nos abaixemos mais» 
(VC); «ẽcrinou e abaixou desçẽdendo 
dos çeeos a terra» (S); «Enclinouse e 
abaixou se reuolueo o rostro pera outra 
parte» (VC); «Abaixouse aas cousas 
baixas por nos leuãtar aas suas altas» 
(VC); «mas inclinarõ e abajxarõ os 
olhos e caras a terra» (VC); «nõ seja 
depois abaxado açerca de deus» (VC); 
«começou de seer no mũdo per hũa noua 
guisa abaxandose e tomando a nossa 
fraqueza» (VC); «Assy meesmo pello 
cõtrayro a luxuria o abayxa e causa 
escuridade e mingoa ao entendimento» 
(EE); «abayxã nos per seu poderio» 
(VC); «veendoo assy cansado por ty e 
abayxado» (VC); «por odio abayxan 
e deshonrram a outros» (S); «e assy 
abayxar o coraçon e a uõtade do homẽ» 
(S); «e porẽ diz boõa cousa me foy de me 
abayxares ou de me humildares» (VC); 
«de abayxarmos e pisarmos em todas 
guysas a soberua» (VC); «(abayxarom 
os rostros) em terra de vergonha» (VC); 
«mas abayxou assy meesmo» (EE); 
«onde era abaixado e primido» (VC); 
«e se tu fores abaixado e te humildares 
por ty o fazes» (VC); «foy abaixada nas 
maãos do bauptista a cabeça adoradoyra 
dos angeos» (VC); «o morto que he 
abaixado cõ pedra de maao custume de 
pecar» (VC); «e da poquidade dos fiees 
pareçesse seer abaixada» (VC); «seera 
abaixado por penna de cõfusom na vida 
eterna. E pello cõtrairo o que por sua 
vontade se abaixar, no presente mũdo 
seera emxalçado» (EE); «e todo mõte 
e outeyro sera abaixado» (VC); «E se 
os soberbos som exalçados em aqueste 
mũdo seram abaixados no inferno» 
(VC); «porque os humildosos som 
abaixados e inclinados a terra» (VC); 
«exalçey me e soom abaixado e ajnda 

toruado» (VC).
abaixo, adv. (de a- + baixo). Em posição 

inferior; em baixo. Formas: abaixo 
(VC, 10; C, 1; EE, 2); abayxo (S, 1; VC, 
1; RP, 1). Contextos: «tãto cayra mais 
abaixo» (VC); «E porque estas cousas 
abaixo expresas nõ sam cõtheudas na 
dita cõstituiçam» (C); «Aryba pella 
visom de deos, e abaixo pello pensamẽto 
do inferno» (EE); «desçẽdendo de çima 
abayxo» (S); «e poõenos abaixo» (EE); 
«desçẽdendo de çima abayxo» (S); 
«scripue abayxo huũ rio de fogo» (VC); 
«emtam huse homẽ dos remedios abayxo 
scriptas» (RP).

abaixo de, loc. adv. Em posição inferior 
a; sob. Formas: abaixo d’ (VC, 1). 
Contexto: «E abaixo deste loguar stá o 
loguar do carcer de Christo» (VC).

abalamento, subs., (de abalar + -mento). 
Ato ou efeito de abalar; terramoto; 
agitação. Formas: abalamento (VC, 1); 
aballamẽto (VC, 2). Contextos: «sancta 
Maria foy posta em prolixidade ou em 
maneyra do abalamento» (VC); «sera o 
mũdo visitado per o senhor das hostes ẽ 
toruõ e aballamẽto da terra» (VC); «E o 
mar o lançara fora per tẽpestade. e a terra 
o saco dira de si per aballamẽto» (VC).

abalar, vb. (talvez do lat. *advallare, 
lançar-se no vale). Fazer tremer; agitar; 
inquietar. Formas: abalandose (VC, 1); 
abalhada (VC, 1); aballa (VC, 8); aballã 
(VC, 1); aballada (VC, 4); aballado 
(VC, 2); aballados (VC, 1); aballam 
(VC, 2); aballamos (VC, 1); aballar 
(VC, 2); aballara (VC, 2); aballate (VC, 
1); aballauã (VC, 1); aballe (VC, 1); 
aballem (VC, 1); fora aballado (VC, 
1); he aballada (VC, 3); seja aballada 
(VC, 1); sejamos aballados (VC, 1). 
Contextos: «e aquesta he a voõtade que 
sta duuidando e abalandose se pecara ou 
nom» (VC); «teẽ a sua filha abalhada 
e mouida das brauezas diabolicaaes» 
(VC); «e a culpa o moue e aballa» 
(VC); «mas os ventos aballã» (VC); 
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«nõ seermos cana mouida e aballada 
cõ o vẽto» (VC); «Mas quando o teu 
coraçõ anda aballado com cobijça» 
(VC); «mas mouidos e aballados pera 
bem per sanctos scondidos instinctos» 
(VC); «mouem as ondas e aballam o 
mar e toruam a naue» (VC); «e quanto 
aadefora nos aballamos e afficamos» 
(VC); «e o fazia mouer e aballar» (VC); 
«e a terra se aballara e mouera» (VC); 
«aballate contra os passos da madre e 
do menino» (VC); «E as voontades de 
todos se aballauã acerca como ondas» 
(VC); «que os nõ aballe o vento da 
soberba e os allague» (VC); «ajnda que 
os aballem as ondas das temptaçõoes» 
(VC); «porque o senhor cõfirmasse a 
voõtade daquelle que na paixõ sua fora 
aballado e titubara» (VC); «Quãdo 
os sanctos pecam entom he aballada 
e mouida a pedra» (VC); «ajnda que 
seja aballada e cõbatida das ondas» 
(VC); «se em aqueste mar da questa 
vida sejamos aballados e mouidos dos 
tormentos» (VC).

abanar, vb. (do lat. *evannare, por 
evannere, joeirar). Agitar; sacudir; 
mexer. Formas: abana (VC, 1); abanãdo 
(VC, 1); abanarõ (VC, 1). Contextos: 
«aquelle que aalem do mouimento dos 
menbros que faz quãdo falla abana cõ a 
cabeça» (VC); «Todos quantos me vijã 
scarneciã de my murmurãdo da boca e 
abanãdo cõ a cabeça» (VC); «e abanarõ 
cõ a cabeça» (VC).

abarregada, subs., adj. (do part. de 
abarregar, este de a- + barregã + 
-ar). Mulher amantizada; amancebada. 
Formas: abarregada (TC, 1). Contexto: 
«se he casada se solteira se abarregada» 
(TC).

abastadamente, adv. (de abastado + 
-mente). Com abundância; fartamen-
te. Formas: abastadamente (VC, 1); 
abastadamẽte (VC, 2; EE, 1). Con-
textos: «nem a muyto beber e comer 
abastadamente» (VC); «a ffe de Christo 

he abastadamẽte e prouada per os mi-
llagres» (VC); «aos que o seruen dara 
abastadamẽte as cousas temporaaes» 
(EE).

abastado, adj. (do part. de abastar). Rico; 
farto; abundante. Formas: abastada 
(VC, 8; EE, 1); abastado (S, 1; VC, 
18; EE, 5); abastados (VC, 14; EE, 5). 
Contextos: «Oo doçe senhora de quanta 
doçura serias abastada» (VC); «Oo boo 
Jesu e ajnda nõ he abastada e farta a tua 
piedade tã grãde que se nõ pode fallar» 
(VC); «Quãdo soo abastado de vinho, 
soo mingoado de rrezon» (S); «e ao 
que sta abastado nõ sabe bẽ» (VC); «se 
de odor de virtudes somos abastados e 
fartos» (VC); «ca abastados seerees» 
(EE); «Que entom os escolhydos 
abastados dos seus mereçimentos 
estarom aparelhados de representar se 
ao juiz» (EE); «Bemauẽturados os que 
agora aues fame: ca abastados seeres» 
(EE).

abastamento, subs. (de abastar + -mento). 
Ato ou efeito de abastar; fartura; 
abundância. Formas: abastamento 
(VC, 4); abastamẽto (VC, 1). Contextos: 
«elle me da abastamento sem fastio» 
(VC); «porque mereça seer farto 
do abastamento dos cinquo paães 
spirituaaes» (VC); «bẽauenturada he 
a alma que mereçeo auer abastamẽto 
delles» (VC).

abastança, subs. (de abastar + -ança). 
Fartura; abundância. Formas: abastãça 
(S, 1; VC, 6); abastança (VC, 2; HV, 
1; EE, 4; RP, 1). Contextos: «que o 
teu jejuũ seja abastãça da alma e non 
ganãça da bolsa» (S); «E a vida spiritual 
outrosy nom esta em abastãça das 
cousas» (VC); «outro comprimento he 
de abastança .s. seer homẽ comprido 
quanto lhe abasta» (VC); «para as gentes 
refrescarem abastança hay dellas» (HV); 
«nõ tijnha aas vezes abastança de comer 
nem de vistir» (EE); «porque asobeja 
abastança» (RP).
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abastante, adj., adv. (de a- + bastante). 
O mesmo que bastante: suficiente; que 
basta. Formas: abastante (VC, 22); 
abastantes (VC, 3; EE, 1); abastãte (VC, 
10; EE, 1); abastãtes (VC, 2). Contextos: 
«ha bem distincto e abastante desprazer 
do pecado» (VC); «O louuor ou honrra 
per si nom he abastante» (VC); «as 
quaaes som abastantes e auondã pera a 
saluaçõ do homẽ» (VC); «por que son 
virgeẽs soomente, outras abastantes a 
cõçeber» (EE); «he muy abastãte e sobre 
auondoso» (VC); «como abastãte nas 
cousas humanas» (EE); «Todas as cousas 
que se aqui ajũtã sõ abastãtes a mereçer 
pena» (VC).

abastantemente, adv. (de abastante + 
-mente). O mesmo que bastantemente: 
suficientemente. Formas: abastante-
mente (VC, 2). Contextos: «em elle 
foy abastantemente» (VC); «e entenda 
que nunca fara abastantemente quanto 
deueria» (VC).

abastar, vb. (de a- + bastar). Bastar; ser 
suficiente; fartar; abastecer. Formas: 
abasta (S, 23; VC, 70; C, 1; EE, 13); 
abastã (S, 2; VC, 5); abasta lhes (VC, 
1); abasta nos (VC, 1); abasta te (VC, 1); 
abastãdoos (VC, 1); abastalhe (VC, 2); 
abastalhes (VC, 1); abastam (S, 1; VC, 
1; EE, 1); abastame (VC, 1); abastamos 
(EE, 1); abastando (VC, 1); abastar (S, 
1; VC, 15; EE, 1); abastara (VC, 5; C, 
1; EE, 2); abastaras (VC, 2); abastarẽ 
(VC, 1); abastares (VC, 1); abastaria 
(S, 4; TC, 1; VC, 6; EE, 1); abastariam 
(S, 1); abastas (VC, 1); abastasse (VC, 
3; EE, 1); abastate (VC, 1; EE, 2); 
abastaua (VC, 13; EE, 1); abastauã (VC, 
2); abaste (VC, 6); abastẽ (VC, 4; RP, 
1); abaste vos (VC, 1); abastẽ vos (VC, 
1); abastelhe (VC, 1); abastemos (EE, 
1); abastente (VC, 1); abastete (VC, 4); 
abastou (VC, 4; EE, 2); abastouo (VC, 
1); dabastar (EE, 1); habastaria (S, 1). 
Contextos: «que abasta ao rendeiro 
teer cuidado do tẽporal» (S); «a morte 

soo de Christo abasta a tirar todolos 
peccados passados» (EE); «se suas 
rriquezas abastã a elle» (S); «por que 
abasta lhes auer fe da trijndade e comprir 
os dez mandamentos da ley» (VC); 
«mas abasta nos de husarmos e nos 
aproueitar de besta» (VC); «Abasta te a 
ty para manssares deus leixar de pecar» 
(VC); «gualardoãdoos e abastãdoos 
de sua presença sẽpre sem fim» (VC); 
«e se o nõ pode reçeber abastalhe o 
bauptismo do sangue» (VC); «aos que 
som sacerdotes menores abastalhes de 
saberẽ e preeguarẽ as cousas menores» 
(VC); «abastam duas ou tres gotas 
da augua por que mais em breue sse 
converta ẽ vynho» (S); «abastame a 
minha alma seer guardada saã e sẽ 
pecados a deus» (VC); «Non abastamos 
a cuydar algũa cousa de nos outros 
como de nos» (EE); «e abastando da 
tua presença sem fim» (VC); «e beba o 
que lhe abastar e non mays» (S); «Ca 
se nam peccaramos abastara a cada 
huũ sua propia uida e regimento» (C); 
«E quando meu senhor me abastaras de 
ty?» (VC); «auer tãtos cabellos quantos 
abastarẽ pera fremosura do corpo» 
(VC); «e me abastares da tua fartura» 
(VC); «non abastaria a liçença do 
propeo saçerdote» (S); «e ainda que as 
areas do mar fossem ouro nõ abastaria» 
(TC); «nam abastaria para a recreaçam 
delles» (EE); «E sse ho señor tantos 
proueytos ha leuado de seus vasalos que 
non abastariam todos seus beẽs pera os 
rrestituir» (S); «porque tu soo es o que 
abastas» (VC); «mostra a fraqueza da 
sua ffe que cuydaua que nom abastasse 
assy ho pouco como ho muyto» (EE); 
«Esto deues creer abastate para a 
saluaçon» (EE); «mas explicaua quanto 
abastaua a demostrar ao preposito» 
(EE); «suas forças nõ abastauã pera 
se poder aleuantar» (VC); «e nõ nos 
abaste a sanctidade» (VC); «E estas 
cousas abastẽ pera pestilẽçia» (RP); 
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«Abaste vos que eu fiz aquesto por vos 
cõprir voõtade» (VC); «e abastẽ vos por 
consollaçõ» (VC); «Se a gula soo pecou 
ella soo jejũe e abastelhe» (VC); «Tal 
fiuza teemos por Christo em deus nom 
que abastemos a cuidar alguũa cousa 
por nos como de nos» (EE); «Abastente 
e sejam a ty por aficada proua o que 
ouuimos» (VC); «recorrete a este lugar e 
abastete esto que aqui em geeral he posto 
ou dito» (VC); «cõ sete paães de trijgo 
e poucos peixes abastou e fartou quatro 
mil homeẽs» (VC); «e abastouo e encheo 
de alegria e prazer» (VC); «o senhor da 
sua casa ha dabastar a seus filhos de pam 
material» (EE); «Ca estonçe habastaria 
a lyçença do seu propeo sacerdote» (S).

abastecer, vb. (de a- + bastecer). Prover 
do necessário. Formas: abasteçe (VC, 
2). Contextos: «porque assi que como 
o caualeiro que torna a cobrar o castelo 
que perdeo hũa vez melhor o abasteçe e 
mais fortifica e o guarda cõ major cautela 
e auisamẽto» (VC); «assi o diaboo mais 
fortemẽte abasteçe aquelle que tornou a 
caer em pecado» (VC).

abastura, subs. (de abastar + -ura). 
Opacidade; sombra. Formas: abastura 
(VC, 1). Contexto: «da terra sera tirado 
o pessume e abastura e escureza» (VC).

abater, vb. (do lat. tardio abbattere). 
Derribar; abaixar; humilhar; fazer cair; 
destruir. Formas: abatamos (VC, 1); 
abate (VC, 1); abater (VC, 1); abatesse 
(VC, 1); abatido (VC, 2); abatidos (VC, 
3); era abatida (VC, 1); he abatido 
(VC, 1); sejamos abatidos (VC, 1); 
som abatidos (VC, 2). Contextos: «e 
abatamos cõ elles a tristeza» (VC); 
«o arruydo dos cuydados do mũdo 
abate e aprime a enfirmidade» (VC); 
«De sy por abater mais fortemente 
o penssamento grãde» (VC); «E per 
o muyto trilhamento e andar de estas 
cousas todas abatesse e calcasse» 
(VC); «Se tu vires alguẽ deribado e 
abatido nom diguas» (VC); «seendo 

nos canssados abatidos e avergonhados» 
(VC); «Ex aqui quanto a verdade era 
abatida e a falsidade alleuãtada» (VC); 
«o coraçõ dos scolhydos he abatido cõ 
aballada e duuidosa cuydaçõ» (VC); «e 
sejamos abatidos e dirribados» (VC); 
«ou quãdo som abatidos cõ ignorãcia 
ou culpa» (VC).

abatido, subs. (do part. de abater). 
Humilhado. Formas: abatidos (VC, 2). 
Contexto: «O senhor que alleuãta os 
abatidos cõbatidos e derribados dar te 
ha beijo que he signal e penhor de amor» 
(VC); «vem aos abatidos e deribados per 
defensom assy como o senhor liurãdoos» 
(VC).

abeberar, vb. (do lat. vulgar *abbiberare, 
este de bibere, beber). Dar de beber; 
apagar a sede. Formas: abeuerado 
(VC, 3); foste abeberado (VC, 1); foy 
abeberado (VC, 2); foy abeuerado 
(VC, 1); seer abeberado (VC, 2); sera 
abeuerado (VC, 1); sey abeuerada (VC, 
1). Contextos: «cõ palmadas crucificado 
e abeuerado de vinagre» (VC); «aa sexta 
hora do dia foste abeberado con fel 
vinagre e mirra» (VC); «foy abeberado 
por nós de fel e de vinagre» (VC); 
«quiseste seer abeberado com vinagre 
e vinho mirrado e fel» (VC); «todo 
homẽ sera abeuerado de o ryo de deus» 
(VC); «sey abeuerada de alosna e çumo 
amargoso» (VC).

abelha, subs. (do lat. apicula-m). Insecto 
que vive em enxames e produz o mel 
e a cera. Formas: abelhas (VC, 5). 
Contextos: «como abelhas que andã 
curssando dos cortiços aas flores» (VC); 
«como abelhas tragẽdo o mel na boca e 
na traseira o agulhã» (VC); «assy como 
abelhas que laurã e fazem ameude seu 
corso aos cortiços e pousando aly as 
flores» (VC).

aberbelar, vb. (de a- + barbela + -ar; 
barbela, do lat. *barbella-m, barba 
pequena). O mesmo que abarbelar: 
prender ou segurar com barbela. Formas: 
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aberbellar (VC, 1). Contexto: «e algũas 
vezes por se guardar de aberbellar e de 
se triguar ou afficar.» (VC).

abertamente, adv. (de aberto + -mente). 
Claramente; com sinceridade. Formas: 
abertamente (S, 1; VC, 17; EE, 1); 
abertamẽte (S, 2; VC, 16; EE, 1). 
Contextos: «o lector clara e abertamente 
pronũçie e diga o que leer» (S); «Como 
se dissesse abertamente que aly he 
o caminho do louuor» (VC); «mays 
crara e abertamente que antes emsynou 
aos apostollos» (EE); «despois da 
rresurexçon de Jhesu Christo preegou 
abertamẽte» (S); «aquele que se cõfessa 
abertamẽte» (TC); «aquestas criaturas 
jnsensiuees abertamẽte o deuulguauã e 
preegauã» (VC); «Mas o nouo crara e 
abertamẽte» (EE).

abertura, subs. (do lat. tardio apertura-m). 
Ato ou efeito de abrir ou desimpedir; 
orifício; buraco; começo; início. 
Formas: abertura (VC, 10); aberturas 
(VC, 4). Contextos: «no costado da 
archa fezesse hũa abertura per que 
entrassem as animallias (VC); «E aquello 
que fez em os partir quando os queria dar 
significa a abertura e declaraçõ dos 
sacramẽtos» (VC); «a abertura das tuas 
aas sejas a my paz pera sempre» (VC); 
«assy como per aberturas e rõpeduras do 
vaso que emchera» (VC); «per aquestas 
aberturas me cõuem a my e posso çuguar 
o mel da pedra» (VC).

abetumado, adj. (do part. de abetumar, 
este de a- + betumar, por sua vez do lat. 
bituminare). Calafetado ou coberto com 
betume. Formas: abetumada (VC, 1). 
Contexto: «mas toda chaã e yguoal assy 
como cousa ladrilhada ou abetumada» 
(VC).

abhonrar, vb. (talvez do lat. *abhonorare). 
Honrar ;  se r  honrado.  Formas: 
abhonrraria (VC, 1).  Contexto: 
«pyadosa cousa he de creer que em a 
morte elle abhonrraria per saluaçom 
singullar e special graça» (VC).

abisso, subs. (do grego ¥βυσσος, pelo 
lat. abyssu-m). O mesmo que abismo: 
precipício. Formas: abisso (VC, 4); 
abissos (VC, 2; EE, 2); abysso (VC, 1; 
EE, 1); abyssos (VC, 1; EE, 3); auisso 
(VC, 1). Contextos: «a humildade he 
poderosa de alleuãtar o homẽ do abisso 
e da profundeza da terra» (VC); «Nom 
he este aquelle que vee os abissos. aos 
olhos do qual todallas cousas som nuas e 
abertas?» (VC); «e dando volta çercaua 
os abissos» (EE); «Rõperãse todallas 
fontes do grãde abysso» (EE); «sejã 
lãçados e afogados no poço e nos abyssos 
do ĩferno» (VC); «Com sua sabedoria 
se abriram os abyssos» (EE); «e seja 
escondido no auisso da tua claridade» 
(VC).

abjeição, subs. (do lat. abjectione-m). O 
mesmo que abjeção: desdém; desprezo. 
Formas: abjeiçom (VC, 1). Contexto: 
«nom era em desprezamẽto e abjeiçom 
de sy meesmo» (VC).

ablaçar, vb. O mesmo que abraçar. 
Formas: ablaçemos (VC, 1). Contexto: 
«porẽ ẽ lugar de gloria ablaçemos e 
ajamos esto» (VC).

ablandar, vb. O mesmo que abrandar. 
Formas: ablãda (VC, 2); ablãdaa (VC, 
1); ablãdaos (VC, 1); ablãdar (VC, 3); 
ablãdara (VC, 1); ablãdassem (VC, 1); 
ablãde (VC, 1); ablãdou (VC, 2); ablanda 
(VC, 1); ablandado (VC, 1); ablandando 
(VC, 1); ablandar (VC, 3); ablandas (VC, 
1); ablande (VC, 1); forõ ablãdadas (VC, 
1). Contextos: «a sperança da saude 
ablãda a door da meezinha» (VC); «se o 
pẽssam na voõtade ablãdaa e da fulgura» 
(VC); «mas ablãdaos e asseenta os e faze 
os fugir» (VC); «e tẽ virtude de refrigerar 
e de ablãdar» (VC); «E elle sem duuida 
ablãdara a tẽpestade» (VC); «por que 
se ablãdassem e castiguassem per sua 
partida» (VC); «tẽpere e ablãde em my 
a door da meezinha temporal» (VC); «e 
por se partir mitigou e ablãdou a sanha» 
(VC); «e mantem a carne ablanda a 
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door» (VC); «o coraçõ do senhor he 
ja ablandado ou amansado» (VC); 
«mitiguãdoos e ablandando doçemente» 
(VC); «por mitiguar e ablandar sua door 
e cõsolalla» (VC); «abres todallas cousas 
çarradas e ablandas todallas cousas 
contrayras» (VC); «ablande quãdo homẽ 
veem abaixado e abatido aquelle de que 
a auia» (VC); «E como foy vista a sua 
resurreiçõ as voõtades dos discipulos 
forõ ablãdadas e allegres» (VC).

abligar, vb. O mesmo que abrigar. 
Formas: abliguados (VC, 1). Contexto: 
«mas aquelles som nomeados a que 
somos mais abliguados» (VC).

abofetar, vb. O mesmo que abofetear. 
Formas: abofetado (VC, 2); aboffetado 
(VC, 3). Contextos: «auia de seer preso 
abofetado e cospinhado» (VC); «seer 
preso leguado açoutado cospinhado 
e coroado de spinhos e escarneçido e 
abofetado e crucificado» (VC); «coberto 
de huũ panno e cospido e aboffetado» 
(VC); «foy apescoçado e aboffetado» 
(VC).

abofetear, vb. (de a- + bofetear; este de 
bofete + -ar; bofete, do francês buffet). 
Dar bofetada em; esbofetear. Formas: 
aboffetear (VC, 1). Contexto: «E 
daqueste artigoo de aboffetear. auemos 
tal ensinãça que nos guardemos que ja 
mais nõ demos nós a Christo boffetada 
ou pescoçada» (VC)

abominação, subs. (do lat. abominatione-
-m). Desprezo; repulsa; aversão. For-
mas: abhominaçõ (VC, 1); abominaçõ 
(VC, 1); abominaçom (EE, 1); abo-
minaçon (EE, 1); abominaçoões (VC, 
1); abomineçom (EE, 1). Contextos: 
«o qual he chamado auorreçimẽto ou 
abhominaçõ por razõ da soberua» (VC); 
E chamasse abominaçõ ou auorreçimẽto 
ẽ respecto de deus» (VC); «Nõ por abo-
minaçom do vicio, nem por esquiuar a 
offensa de deos» (EE); «Ca o que he aos 
homeẽs alto, he a deus abominaçon» 
(EE); «outorgua me que vistas as abo-

minaçoões ou auorreçimẽtos do mũdo» 
(VC); «mas ainda quãto aa penna por o 
grande amor de deos e abomineçom do 
peccado passado» (EE).

abominável, adj. (do lat. abominabile-m). 
Desprezível; repulsivo; execrando. 
Formas:  abhominauel  (EE,  1) ; 
abominauees (EE, 1); abominauel 
(EE, 1). Contextos: «como se ja a 
presumpçõ filha da soberba e cousa 
muyto abhominauel» (EE); «Feitos 
som abominauees como as cousas que 
amarõ» (EE); «as obras da carne que 
trazem gafidade spiritual que he mays 
abominauel que ha corporal» (EE).

abonado, adj. (do part. de abonar, este 
do lat. medieval abbonare). Que tem 
crédito; afortunado. Formas: abonados 
(C, 1; EE, 1). Contextos: «dar fiadores 
abonados que se obriguẽ outrosi a 
respomder perante nos» (C); «os que 
fazẽ esmolla som mays abonados ẽ beẽs 
temporaaes que os outros» (EE).

abondança, subs. (do lat. abundantia-m). 
O mesmo que abundância: fartura. 
Formas: abondança (VC, 1). Contexto: 
«Da abondança da maldade nasçe a 
tibeza ou enfriamẽto da caridade» (VC).

abondar, vb. O mesmo que avondar. 
Formas:  abonda (VC, 1);  foste 
abõdado (VC, 1); sera abondado (VC, 
1). Contextos: «Porque nõ abonda 
leyxar as cousas sobredictas se nom se 
perseuerar em ellas» (VC); «aquesto que 
ouço de ty que assi foste abõdado e feito 
rico» (VC); «e sera abondado porque 
auera gualardõ aalẽ-do que he razoado 
e digno» (VC).

aborrecer, vb. (do lat. abhorrescere). 
Sentir horror a; causar aborrecimento 
ou sofrimento; incomodar; desprezar; 
anojar. Formas: aborreçe (S, 2; EE, 3); 
aborreçẽ (S, 1; EE, 1); aborrecem (S, 
1); aborreçer (S, 2; EE, 2); aborreçera 
(EE, 1); aborreçerõ (EE, 2); aborreçerom 
(EE, 1); aborreçiam (EE, 1); aborreçidos 
(VC, 1); aborreçy (S, 1). Contextos: 
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«O que este mũdo ama aborreçe a 
Jhesu Christo» (S); «e aborreçe os que 
manifestam e reprehẽdem seus vicios» 
(EE); «mas ainda agora as virom e 
aborreçẽ a mym e a meu padre» (EE); 
«donde o enuejoso he cõparado aa 
coruja e ao murcego que aborrecem 
a claridade» (S); «que he aborreçer a 
Deus» (S); «aborreçera a huũ e amara 
a outro» (EE); «mas agora vierõ e 
aborreçerõ a mym e a meu padre» 
(EE); «E os douctores na ley e phariseus 
muyto aborreçerom a Christo» (EE); 
«e aos que aborreçiam chamauãlhes 
samarytanos aynda que fossem judeus» 
(EE); «aquelles peccados sõ mais 
aborreçidos de deus» (VC); «cõ dureza 
e maldade do coraçom os aborreçy e non 
me quise ẽmendar» (S).

aborrecimento, subs. (de aborrecer + 
-mento). Ato ou efeito de aborrecer; 
aversão; enfado. Formas: aborreçimento 
(S, 1). Contextos:  «por pobreza 
trabalhey de nõ poder criar os filhos ou 
por aborreçimento da molher» (S).

aborrecível, adj. (de aborrecer + -ível). 
Que causa aborrecimento ou enfado. 
Formas: aborreciuel (S, 1). Contexto: 
«a luz que he amada dos olhos que estam 
ssaãos he odiossa e aborreciuel aos 
enfermos» (S).

aborrido, subs. (do part. de aborrir, este 
do lat. abhorrere, detestar). Aborrecido. 
Formas: aborridos (EE, 1). Contexto: 
«os baixos e aborridos aqui» (EE).

abortado, subs. (do part. de abortar, 
este do lat. abortare). O que foi dado 
à luz antes de este ter as condições 
necessárias para sobreviver; abortivo. 
Formas: abortado (EE, 4). Contextos: 
«e segundo Lyra chamase abortado, por 
que abortado se chama o que naçe fora 
do tẽpo deuido» (EE); «apareçeo a mym 
como a abortado» (EE).

abortivo, subs. (do lat. abortivu-m). 
O que nasceu antes do tempo de 
desenvolvimento normal. Formas: 

abortiuo (VC, 1). Contexto: «assy 
como abortiuo ou nascido morto no 
ventre» (VC)

aborto, subs. (do lat. abortu-m). Ação ou 
efeito de abortar; interrupção prematura 
de uma gravidez. Formas: aborto (S, 1). 
Contexto: «dey heruas e beberagens 
pera que algũas fezessen aborto pera que 
parissen ante do tempo» (S).

abotoado, adj. (do part. de abotoar, 
este de a- + botão + -ar; botão, do 
francês bouton). Que tem botões. 
Formas: abotoado (VC, 1). Contextos: 
«poserõlhe huũ manto roxo com hũa 
fiuella e nõ abotoado nem cosido» (VC).

abóveda, subs. (de a + bóveda). O mesmo 
que abóbada: cobertura arqueada em 
forma de cunha construída de pedra 
ou tijolo. Formas: aboueda (VC, 2). 
Contextos: «Nem se pode outrosy em 
aquelle dereyto fazer a aboueda ou 
cobertura deçima do telhado da ygreja» 
(VC); «Onde em seu louuor he fabricada 
hũa igreja de marauilhosa aboueda de 
pedra» (VC).

abovedado, adj. (do part. de abovedar). 
O mesmo que abobadado: coberto com 
abóbada. Formas: abouedada (VC, 
1). Contexto: «sta hedificada a ygreja 
que he muy fremosa e redonda e toda 
abouedada e solhada de pedra» (VC).

abraçamento, subs. (de abraçar + 
-mento). Ato ou efeito de abraçar; 
adesão; entrega. Formas: abraçamento 
(VC, 1); abraçamẽto (VC, 1). Contextos: 
«Nõ he dúuida que deste abraçamento 
que Symeõ fez de Christo reçebesse 
muytas cõsollaçoões» (VC); «mas que 
eu seja firme e forte em abraçamẽto do 
teu amor» (VC).

abraçar, vb. (de a- + braço + -ar). Cingir 
alguém com os braços em sinal de afeto; 
aderir; seguir. Formas: abraça (VC, 
8); abraçã (VC, 1); abraça te (VC, 1); 
abraçaa (VC, 1); abraçado teemdo (VC, 
1); abraçãdoos (VC, 1); abraçallo (VC, 
1); abraçallosey (VC, 1); abraçam (VC, 
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1); abraçamos (VC, 1); abraçando (VC, 
2); abraçandoa (S, 1); abraçãnos (VC, 
1); abraçar (VC, 20; HV, 1); abraçara 
(VC, 1; EE, 2); abraçarã (VC, 1); 
abraçaram (VC, 1); abraçaras (VC, 1); 
abraçarẽ (EE, 1); abraçarem (EE, 1); 
abraçarmos (VC, 1); abraçassem (EE, 
1); abraçasses (VC, 1); abraçauã (VC, 
1); abraçaua (VC, 6); abraçauaos (VC, 
1); abraçe (VC, 5); abraço (VC, 1); 
abraçou (VC, 1); abraçouo (VC, 3); ha 
braçallo (HV, 1); he abraçado (VC, 1); 
seerem abraçados (VC, 1); tiue abraçado 
(VC). Contextos: «logo passa e abraça 
aquella que sempre dura» (VC); «e aue 
as por jmjgos mortaaes as quaaes nos 
abraçã» (VC); «porque nom te torue 
ou detenha alguẽ e abraça te ajnda» 
(VC); «abraçaa cõ o spiritu e amaa 
de coraçõ» (VC); «abraçado teemdo a 
Christo com seus braços damor» (VC); 
«e abraçãdoos teueos em si nos braços» 
(VC); «Aquelle que quer teer Jesu nas 
maãos e abraçallo e seer leixado em 
paz» (VC); «e abraçallosey. e apartarey 
com abraços» (VC); «e abraçam cõ sigo 
a limpeza do coraçom e assessego da 
voõtade» (VC); «aquesta abraçamos 
mais amorosamẽte» (VC); «aleuantando 
as maãos e abraçando a cruz» (VC); 
«ou beyjandoa ou fazendo sinaees ou 
acatãdoa ou abraçandoa» (S); «e os 
saudã como jrmaãos e abraçãnos como 
seus mẽbros proprios» (VC); «e forõse 
abraçar e beijar» (HV); «Sua seestra sob 
minha cabeça sua deestra me abraçara» 
(EE); «nẽ se ajuntarõ e abraçarã menos 
do que se ajũtã os mẽbros de huũ corpo» 
(VC); «aquestes abraçaram a longura 
da vida em todas cousas» (VC); «E no 
vẽtre da virgẽ abraçaras o teu sposso» 
(VC); «madeiro de vida he aos que 
a abraçarẽ» (EE); «madeiro de vida 
he aos que ha abraçarem» (EE); «E 
aquesto sera se os seus preceptos de 
tal maneira abraçarmos e teuermos 
que mereçamos seer aa sua deestra 

apartados e stremados» (VC); «e mais se 
abraçassem e trabalhauã de apartar aos 
corinthiaãos da verdade do euangelho» 
(EE); «E que entõ nõ abraçasses o teu 
senhor e teu meestre» (VC); «e a virgem 
ambas ja madres se abraçauã e como se 
saudauã» (VC); «e abraçauaos e beyjaua 
e emuoluia os» (VC); «Abraçe o Zecheu 
o sicomoro» (VC); «aaquellas som eu 
apeguado. e aquellas abraço com toda 
voontade» (VC); «o qual fugindo de 
auer o regnado abraçou de boa voõtade a 
cruz» (VC); «fez reuerência ao moymẽto 
poendo os geolhos em terra e abraçouo e 
benzeo» (VC); «E começou ha braçallo 
e beijar» (HV); «por a qual he abraçado 
o digno» (VC); «a qual cousa significa 
que os humildosos soos sõ dignos de 
seerem abraçados per deosa» (VC); «e 
dize com a esposa eu o tiue abraçado e 
nõ o leixarey» (VC).

abraçar 2, subs. (do verbo abraçar). 
Abraço. Formas: abraçares (VC, 1). 
Contexto: «lançou se lhe sobre o 
pescoço apertandoo com abraçares 
damor per misericordia» (VC).

abraço, subs. (regressivo de abraçar). Ato 
de abraçar; amplexo. Formas: abraço 
(VC, 2); abraços (TC, 1; VC, 14; EE, 1). 
Contextos: «E vee o abraço da manjnha 
e da virgem» (VC); «he prestes de nos 
reçeber com amoroso abraço» (VC); 
«diga dos beiios e abraços» (TC); «E 
os amorosos abraços teus doçemẽte 
desejar» (VC); «com beyjos e abraços 
de molheres» (EE).

abraico, subs. adj. O mesmo que hebraico. 
Formas: abraico (S, 1; VC, 2); abrayca 
(S, 1); abrayco (S, 1); dabrayco (S, 1). 
Contextos: «Ihesus he abraico e en 
grego ssoter e en latin saluador» (S); 
«Em abraico enterpretase strella ou 
lumiador do mar» (VC); «A octaua 
que sse dizem palauras que son as 
mais notauees e asynaladas que som ẽ 
no mundo que he linguagen abrayca» 
(S); «Este he nome de dignidade e 



24 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

en abrayco quer dizer mexias e en 
nossa linguagẽ quer dizer vngido» 
(S); «Amen, aleluya son palauras 
dabrayco e nũca forõ mudadas en outra 
lingoajem» (S).

abrandamento, subs. (de abrandar + 
-mento). Ato ou efeito de abrandar; 
acalmia; alívio. Formas: abrandamẽto 
(VC, 1). Contexto: «e por leixar grãde 
abrandamẽto e conforto aaquelles que 
padeçessem depois injustamẽte» (VC).

abrandar, vb. (de a- + brando + -ar). 
Tornar brando; diminuir; aliviar; 
amolecer. Formas: abrãda (VC, 1); 
abrãdãdo (VC, 1); abrãde (VC, 1); 
abranda (VC, 1); abrandar (VC, 1). 
Contextos: «e abrãda o appetito da 
vinguãça» (VC); «abrãdãdo a sua enueja 
e sanha» (VC); «cõ sua mãsidoẽ amãse e 
abrãde a yra dos queyxosos» (VC); «A 
ignorãcia bem cõdescende e se abranda 
per razõ» (VC); «e por abrandar o poboo 
que se nõ leuantassem cõtra elle» (VC).

abranger ,  vb.  ( talvez do francês 
embrasser). Abarcar; conter; alcançar. 
Formas: abrãge (VC, 1); abrãger (TC, 
1); abrãgeres (VC, 1); abrange (VC, 
2); abranger (VC, 2); abranje (EE, 1). 
Contextos: «he sabedoria da sabedoria 
que abrãge de huũ cabo a outro» (VC); 
«quanto pode abrãger o seu poder» 
(TC); «se nõ abrãgeres a todos faze 
bem aaquelles que o mereçem» (VC); 
«o amor de qualquer abasta e abrange 
a todos cõ seu feruor» (VC); «theudo 
he em quanto poder abranger de lhes 
dar do pasto dos manjares da palaura e 
ensinança» (VC); «Ca muytas abranje 
.s. todollos sanctos» (EE).

abreviamento, subs. (de abreviar + 
-mento). Ato ou efeito de abreviar; 
ab rev iação ;  r edução .  Formas: 
abreuiamẽto (VC, 1). Contexto: «e 
a outra cousa he por abreuiamẽto de 
pallauras» (VC).

abreviar, vb. (do lat. abbreviare). Resumir; 
tornar breve. Formas: abreuia (S, 1); 

abreuiã (RP, 1); abreuiada (VC, 2); 
abreuiados (VC, 1); abreuiando (VC, 
1); abreuiar (S, 2; VC, 2); abreuiarem 
(VC, 1); abreuiou (VC, 2); abriuiado 
(VC, 1); fossem abreuiados (VC, 1); 
habreuiar (S, 1); seerã abreuiados (EE, 
1); serã abreuiados (VC, 1). Contextos: 
«Ho septimo abreuia e encurta a uida 
temporal» (S); «abreuiã seus dias 
e tẽpos da sua fim» (RP); «na qual 
sentẽça abreuiada empero muyto grande 
cõprende e cõclude todas aquellas 
cousas» (VC); «os dias abreuiados nõ se 
deuẽ entẽder por pequenos mas per cõto 
poucos» (VC); «e abreuiando diz estas 
palauras» (VC); «Ca mujtas coussas 
os evangelistas leyxarõ por abreuiar» 
(S); «os euangellistas por abreuiarem 
poserom has specias dos escarnhos 
e tormentos» (VC); «A deuoçõ de 
voõtade abreuiou o spaço do tẽpo cõ o 
mereçimẽto da payxõ de Christo» (VC); 
«e contense ẽ este abriuiado ou atalhado 
mandado» (VC); «E se nõ fossem 
abreuiados aquelles dias» (VC); «ho que 
he mamdado em satisfaçon da pendença 
nõ no pode habreuiar alguum» (S); «os 
annos dos maaos seerã abreuiados» 
(EE); «(serã abreuiados) nõ per medida 
mas per cõto.

abrigação, subs. O mesmo que obrigação. 
Formas: abriguaçõ (VC, 1). Contexto: 
«perdeo elle a soma de todo o que lhe 
era em algũa abriguaçõ» (VC).

abrigar, vb. (do lat. apricare). Dar abrigo 
ou hospedagem; acolher. Formas: 
abrigasse (EE, 1). Contexto: «a elle foy 
enuiado ho apostollo Sam Pedro para que 
ho abrigasse» (EE).

ábrigo, subs. (do lat. africu-m). O mesmo 
que áfrico: vento do sudoeste. Formas: 
abergo (1); abrego (9); abreguo (2); 
abrigo (VC, 3); abriguo (VC, 2); auergo 
(1). Contextos: «o qual valle vay do 
septentriom pera o abergo per meo 
do qual valle corre aquelle ribeyro de 
Cedrõ» (VC); «da parte do abrego e da 



25Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

parte do ocidente» (VC); «A caẽtura e a 
blãdura do abreguo na sancta scriptura 
sooe de auer booa significaçõ» (VC); «aa 
parte do occidente emcostandose huũ 
pouco ao abrigo» (VC); mas comtra a 
façe do filho ao occidente alguũ pouco 
pero comtra o abrigo» (VC); «E assy 
como vijndo o vento abrigo as nuueẽs 
resoluẽse e se desfazẽ em auguas» (VC); 
«ora caya o lenho ou aruor ao abriguo» 
(VC); «ora caya a aruor ao abriguo ou 
ao agyam ally jara» (VC); «E he de saber 
que acerca do mõte Oliuete da parte do 
auergo a hũa milha stá huũ mõte a que 
chamã Guallilea» (VC).

abril, subs. (do lat. aprile-m). O quarto 
mês. Formas: abril (VC, 2; C, 1; EE, 
4); abrill (HV, 1); dabril (VC, 2; EE, 10). 
Contextos: «foy ẽ domĩgo nas nonas de 
abril» (VC); «A estoria deste euãgelho 
se fez em abril» (EE); «A .xx. dias 
do mes de abrill» (HV); «e Jesu steue 
ajnda em Gualilea atees acerca do mes 
dabril seguinte» (VC); «A estoria foy ho 
primeyro dia dabril» (EE).

abrir, vb. (do lat. apperire). Descerrar; 
separar; afastar; cavar. Formas: aberta 
(S, 1; VC, 14; C, 1; EE, 4; RP, 2); abertas 
(S, 1; VC, 4; C, 1; EE, 2; RP, 1); aberto 
(VC, 15; EE, 2); aberto he (VC, 1); 
abertos (S, 2; VC, 9; C, 2; EE, 5); abra 
(S, 1; VC, 5); abrã (VC, 2; RP, 1); abram 
(VC, 1; EE, 1); abramos (VC, 3); abras 
(VC, 1; HV, 1); abrase (EE, 1); abre 
(S, 8; VC, 27; EE, 7; RP, 1); abrẽ (S, 
1; VC, 4); abre nos (VC, 1); abree (EE, 
1); abrem (S, 1; VC, 2); abrenos (VC, 
1; EE, 1); abres (VC, 2); abrete (S, 1); 
abri (VC, 2); abria (VC, 1; EE, 1); abriã 
(VC, 2); abriam (VC, 2); abridenos (VC, 
1); abriee me (VC, 1); abrije (VC, 1); 
abrimos (VC, 1); abrindo (VC, 6; EE, 
2); abrindolhes (VC, 4); abrio (S, 1; VC, 
19; HV, 1; EE, 10); abrio lhes (VC, 1); 
abriolhes (VC, 2; EE, 1); abriose (EE, 
1); abrioulhes (VC, 1); abriousse (VC, 
1); abrir (S, 3; VC, 21; HV, 1; EE, 2; 

RP, 2); abrir lhe hã (VC, 1); abrir vos hã 
(VC, 1); abrira (VC, 5; EE, 6); abriram 
(EE, 3); abrirẽ (VC, 1); abrirem (TC, 1; 
VC, 1); abrirey (VC, 1); abrirõ (S, 1; VC, 
2; EE, 2); abrirõ se lhe (VC, 1); abrirom 
(VC, 4; EE, 1); abriron (EE, 1); abrirteã 
(VC, 1); abriruos hã (VC, 1); abrirvos hã 
(VC, 1); abrirvosham (VC, 1); abrisse 
(VC, 2; EE, 1); abrissem (VC, 1); abriste 
(VC, 3); abristes (VC, 1); abrydenos (EE, 
1); abryo (VC, 1; EE, 4); abryr (EE, 1); 
abryrõ (EE, 1); era aberto (VC, 2); esta 
aberta (EE, 1); foe aberto (VC, 2); forã 
abertos (VC, 1); forõ abertas (VC, 1); 
forõ abertos (VC, 2); forom abertas (S, 
1); forom abertos (VC, 2; EE, 2); fosse 
aberta (VC, 1); fosse aberto (VC, 2); 
fossẽ abertos (VC, 1); fossem abertos 
(VC, 1); foy aberta (VC, 4; EE, 3); foy 
aberto (VC, 6); habreu (S, 1); he aberta 
(S, 1; VC, 4; EE, 1); seer aberta (VC, 
1); seer aberto (VC, 3); seer lhe hya 
aberta (VC, 1); sejã abertas (VC, 1); seja 
aberto (VC, 3); ser aberta (S, 1); sera 
aberta (VC, 1); sera aberto (VC, 2); serã 
abertos (VC, 2); seram abertos (VC, 1); 
sey aberto (VC, 1; EE, 2); som abertos 
(VC, 2); ssejam abertas (S, 1); ssejam 
abertos (S, 1); sta aberta (VC, 1); stara 
aberto (VC, 1); stauã abertas (VC, 1); teẽ 
nos abertos (VC, 1); tenhoas abertas (TC, 
1). Contextos: «A sexta que seja clara 
e aberta» (S); «despois que a vea for 
ferida ou aberta aproueyta muyto tomar 
muyto prazer» (RP); «Todallas cousas 
som dispidas e abertas a seus olhos» 
(EE); «muytas vezes teer as frestas pera 
ho norte ou pera o leuante abertas» (RP); 
«em verdade vos certifico que verees 
o çeeo aberto» (EE); «e se aberto he: 
he auoreçiuel» (VC); «forom os çeos 
abertos sobre elle» (S); «e ante que sse 
abra nõ pode entrar algũ» (EE); «depois 
do meo dia e abrã se as que stam pera 
o norte» (RP); «quando vyer e chamar 
logo lhe abram» (EE); «logo abramos 
e stemos aparellados para o reçeber» 
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(VC); «e digo te que me abras as portas 
da minha çidade» (HV); «Os çeeos 
orualhade de çima e chouã as nuueẽs ao 
justo: abrase a terra etc.» (EE); «porque 
abre os poros do homẽ e emtra atee o 
coraçã» (RP); «abrẽ e trazem saude» (S); 
«veem as outras virgeẽs dizendo. senhor 
abre nos» (VC); «abree ho porteiro» 
(EE); «E he dicta chaue a semelhança 
de chaue material cõ que abrem e çerrã 
as portas» (S); «começarees de estar 
de fora e chamar aa porta dizendo, 
senhor abrenos» (EE); «e abres a quẽ 
bate» (VC); «e diz efeta, que quer dizer 
abrete» (VC); «e abri a porta streita 
per que os auarẽtos nõ podem entrar» 
(VC); «saluo que nom abria a porta do 
çeeo» (EE); «e os moymentos se abriã» 
(VC); «abriam o seu costado com lança» 
(VC); «quando disse. effeta: abridenos» 
(VC); «Abriee me as portas da justiça e 
entrarey per ellas» (VC); «Cidadaãos do 
çeeo acorrede e as vossas portas abrije» 
(VC); «ao qual nos abrimos aginha se 
o reçebemos amorosamẽte» (VC); «e 
nom abrindo sua boca como ouelha» 
(VC); «abrindolhes o entendimento» 
(VC); «abrio o liuro achou logo nom per 
aconteçimemto» (VC); «porẽ apres da 
resurreiçom abrio lhes o entendimento» 
(VC); «Emton abriolhes o entendimento 
pera que emtendessem as escripturas» 
(EE); «abriose o çeeo e descẽdeo o 
spiritusancto en elle en figura de põba» 
(EE); «e abrioulhes em sy meesmo 
caminho de saluaçom pera todos» 
(VC); «(abriousse o ceeo e foy cercado 
Christo de) tãta claridade que pareçia 
o çeeo ĩpirio seer aberto» (VC); «se 
deue de sangrar e abrir a vea» (RP); «e 
aquelle que bater ou tocar abrir lhe hã» 
(VC); «batee e abrir vos hã» (VC); «e 
nõ abrira sua boca» (EE); «entam os 
liuros das conçiençias se abriram» (EE); 
«porque se per huũ nõ lhe abrirẽ que 
por o outro lhe abrã» (VC); «Aqueles 
que as cousas abrirem por fazerem 

mal com os ossos dos mortos» (TC); 
«abrirey primeiramente ao ladrom 
homiçida a porta do parayso» (VC); «se 
abrirõ as portas da igreja de hũa çidade 
que chamauã Papia» (S); «e abrirõ se 
lhe as orelhas» (VC); «Por semelhante 
os çeeos quando elle orãdo se abrirom 
sobre elle» (EE); «E logo se abriron 
suas orelhas e foy solta a atadura da sua 
lingua» (EE); «e toca e abrirteã» (VC); 
«perseuerãdo ẽ caridade (e abriruos 
hã)» (VC); «demãdade e acharedes 
tocaae e abrirvos hã» (VC); «batee e 
abrirvosham» (VC); «aynda ante que 
se abrisse a porta do çeeo estauã muito 
longe» (EE); «diziã. que se abrissem 
as portas dos principes» (VC); «entõ 
abriste tu e fezeste veer os olhos cegos» 
(VC); «conhoçees o lado que abristes 
que per vos e por vos foy aberto» (VC); 
«Senhor senhor abrydenos» (EE); 
«abryo a sua maão ao pedinte» (EE); 
«Em o tremer da terra: em o abryr das 
sepulturas» (EE); «cõ sua sabedoria 
se abryrõ os abyssos» (EE); «mas era 
aberto de todo o costado da parte do 
meyo dia» (VC); «e a entrada do regno 
esta aberta pella paixon de Christo» 
(EE); «A sexta vez quando foe aberto o 
seu costado» (VC); «E logo forã abertos 
seus olhos» (VC); «diz que aquelle a que 
forõ abertas as orelhas do coraçõ pera 
obedeçer» (VC); «Da a emtender que as 
coussas que erã escuras na ley velha nos 
forom abertas e declaradas na ley noua» 
(S); «E forom abertos seus olhos» (EE); 
«porque ãte que fosse aberta a porta do 
çeeo mujto alõguado era o stado dos 
boõs do stado dos maaos» (VC); «senhor 
que fossẽ abertos nossos olhos» (VC); 
«por que fossem abertos seus olhos» 
(VC); «E marauilharõsse todos e logo 
foy aberta sua boca e lingoa e fallaua 
dizendo bem a deus» (EE); «quando lhe 
foy aberto o lado» (VC); «E diz que em 
ha ora da comssagraçom pella palaura 
do saçerdote sse habreu os çeeos» (S); 
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«desta oraçom he aberta e clara» (S); 
«Esta foy figurada per aquella porta 
a qual o senhor mostrou a Ezechiel 
que nunca auya de seer aberta» (VC); 
«e sem seer aberto a quẽ assy bater 
aa porta» (VC); «e se elle batesse aa 
porta seer lhe hya aberta» (VC); «e as 
orelhas dos surdos sejã abertas» (VC); 
«o meu coraçom seja aberto em teu 
louuor» (VC); «a molher morta deue 
ser aberta» (S); «E porque ao que bate 
sera aberto» (VC); «Entõ pera pena mais 
muyto tarde serã abertos os teus olhos» 
(VC); «entom os liuros das cõsciencias 
seram abertos» (VC); «E olhãdo ao çeeo 
gemeo e disse, effecta, que quer dizer, 
sey aberto» (EE); «Os moymẽtos som 
abertos em a comfissom» (VC); «ssejam 
abertas pera ouuir seus mãdamẽtos» (S); 
«e ssejam abertos seus narizes e orelhas» 
(S); «Onde a carreira do pecado sta 
aberta» (VC); «E outrossy stara aberto 
aquelle liuro que he chamado da vida» 
(VC); «onde se meteo per as chagas que 
stauã abertas pera entrar» (VC); «teem 
çarrado os olhos e as cousas çelestriaaes 
e spirituaaes: e teẽ nos abertos aas que sõ 
terreaaes e mũdanaaes» (VC); «tenhoas 
abertas pera obrar os teus mandamẽtos» 
(TC).

abrotar, vb. (do lat. abortare). O mesmo 
que abortar: dar à luz um feto antes de 
este ter as condições necessárias para 
sobreviver. Formas: abrotar (S, 1). 
Contexto: «daquele que faz abrotar 
ou procura esterilidade en si ou em 
outro» (S).

absconder, vb. (do lat. abscondere). O 
mesmo que esconder: ocultar. Formas: 
abscõdas (VC, 1); abscõdeo (VC, 2); 
abscõdersse (EE, 1); absconde (S, 1); 
abscondete (VC, 1); abscondida (VC, 
1); he abscondida (VC, 1). Contextos: 
«nõ o abscõdas cõ escusações ou 
pelleações de pallauras» (VC); «Nom 
se abscõdeo. mas ante foy receber os 
que o buscauã e se mostrou» (VC); «os 

ypocritas e hereticos nõ podẽ lõgo tempo 
abscõdersse» (EE); «O terçeiro ẽcobre 
e absconde os pecados» (S); «Entra 
em conclaui e abscondete de todas 
cousas» (VC)»; «a pedra preciosa que jaz 
abscondida» (VC); «segundo a entẽçom 
dos seus coraçoões que he abscondida 
aos homeẽs» (VC).

absência, subs. O mesmo que ausência. 
Formas: absẽcia (VC, 1); absẽçia (S, 1; 
C, 1); absemçia (S, 2); absencia (VC, 
7); absençia (VC, 2; C, 2). Contextos: 
«sta presẽte a nos quando stamos tristes 
auẽdo memoria da sua absẽcia» (VC); 
«A quarta he susurraçom, que he dizer 
mal de outro em absẽçia» (S); «pero 
em absemçia do saçerdote nom poderia 
confesar por medeaneiro nem por letera» 
(S); «huũ piedoso queixume que ouuera 
de sua absencia» (VC); «este choro da 
partida ou absençia do noyuo nõ he 
sollamẽte agora depois da paixõ» (VC); 
«E assy mandamos aos rendeiros que o 
façam em sua absençia dos abades» (C).

absentar, vb. (do lat. absentare, fazer-
se ausente). O mesmo que ausentar: 
afastar-se; apartar-se; partir. Formas: 
absentam (S, 1; C, 1); absẽtarse (S, 1). 
Contextos: «O nono que sse absentam 
sen liçença de seus bispos» (S); «honde 
elles estam se absentam della por nom 
seerem achados» (C); «O decimo que 
a sseus crerygos propeos ydoneos e 
sufiçientes leixou hir e absẽtarse de seu 
propeo bispado» (S).

absente, subs., adj. (do lat. absente-m). 
O mesmo que ausente: que ou o que se 
afastou e não está presente. Formas: 
absente (S, 5; VC, 12; C, 1); absentes 
(S, 8; C, 1); absẽte (S, 1); abssente (S, 
1). Contextos: «E esto quando o preste 
fosse absente e em grande neçesidade» 
(S); «o regno de deus he absente» (VC); 
«seẽdo elle absente fosse o testimunho 
sem sospeita» (VC); «E seendo o abade 
absente, queremos que se paguẽ os 
.xxx. reaes açima declarados» (C); «E 
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estes esposoyros se podẽ fazer nõ tan 
soomẽte antre os que estan presentes 
mas ãtre os absentes» (S); «fee he 
çertidom volũtarya das cousas absentes» 
(S); «e ysso mesmo aos procuradores 
dos abades que sam absentes» (C); 
«A quinta aos diçipolos que estauam 
ẽçarrados absẽte Sancto Thomas» (S); 
«deue esperar ao que se foy e he abssente 
ssegũdo leys por dous annos» (S).

abservância ,  subs.  O mesmo que 
observância. Formas: abseruãçia (C, 
1). Contexto: «nõ obstãtes as ditas 
constituições de nossos predeçessores 
abseruãçia dellas de que como dissemos 
se siguiã gastos e discordias aos ditos 
letigãtes» (C).

absolução, subs. (do lat. absolutione-m). 
O mesmo que absolvição: perdão; ação 
ou efeito de absolver ou perdoar depois 
da confissão. Formas: aabsoluçõ (VC, 
1); absolluçom (VC, 2); absoluçã (C, 
1); absoluçõ (VC, 4; EE, 1); absoluçom 
(VC, 3; EE, 1). Contextos: «faz o 
leuantamento aa ffe e aabsoluçõ e 
desatamẽto» (VC); «ajnda que tal 
absolluçom nom ache culpa» (VC); 
«auemos por çitados pera declaraçã 
absoluçã da qual reservamos pera nos 
estando no bispado» (C); «se entẽde a 
satisfaçõ per absoluçõ que he feita ao 
homẽ que se confessa» (VC); «ally poõe 
a glosa a forma da absoluçõ» (EE); «seja 
feita absoluçom dos pecados» (VC); 
«Porẽ se pregunta aqui que tal seja a 
forma da absoluçom dos pecados» (EE).

absolutamente, adv. (de absoluto + 
-mente). Totalmente; plenamente. 
Formas: absollutamente (VC, 1); 
absolutamẽte (VC, 3). Contextos: «cõ 
temperança fallou e absollutamente. 
respõdeo sy senhor» (VC); E nota que 
he dito sancto absolutamẽte per nome 
sustãtiuo sem determinaçõ de ajectiuo» 
(VC); «nẽ dizia absolutamẽte que a elles 
nõ cõpria de o saber» (VC).

absoluto, adj. (do lat. absolutus, a, um, 

part. passado de absolvere, separar). 
Total; pleno; que não tem limites. 
Formas: absoluta (S, 1; VC, 2). 
Contextos: «E os doutores dizen que 
a hy duas maneyras de força. Ha hũa 
absoluta, assy como sse teuesem a huũ 
omẽ e ho atassem de pees e maãos e o 
bautizasem per força» (S); «Nom he esta 
neçessidade absoluta» (VC); «mas nõ 
per neçessidade absoluta» (VC).

absolver, vb. (do lat. absolvere, decompor, 
desatar). Perdoar os pecados; conceder 
perdão. Formas: absolta (S, 1; VC, 2); 
absolto (VC, 1); absoltos (VC, 1; C, 1); 
absolua (TC, 1; S, 4; VC, 1); absoluã (C, 
1); absoluades (TC, 1); absoluam (C, 1); 
absoluao (TC, 1); absolue (S, 1; VC, 4; 
EE, 11); absoluẽ (S, 1); absoluẽdo (S, 2; 
VC, 1); absoluẽdoo (VC, 1); absoluelos 
(S, 2); absoluem (VC, 1); absoluen (S, 
1; EE, 1); absolueo (VC, 3); absoluẽos 
(S, 1); absoluer (TC, 1; S, 45; VC, 11; 
HV, 2; C, 3; EE, 3); absoluer se (VC, 
1); absoluerã (VC, 1); absoluerdes (EE, 
1); absolues (VC, 1); absoluesse (C, 1); 
absoluia (VC, 1); absoluo (S, 4; TC, 1; 
C, 5); absoluote (TC, 1); absoluta (VC, 
1); absoluto (VC, 3); absolvem (S, 1); 
absolver (S, 3); abssoluer (S, 2); fosse 
absolluto (VC, 1); he absolto (S, 1; 
VC, 1; EE, 1); he absoluta (VC, 1); foy 
absolto (S, 1); seer absolto (TC, 1; EE, 
1); seer absoltos (S, 1; VC, 1; C, 1); seer 
absoluto (EE, 1); seer abssoltos (SG, 1); 
sejam abs[soltos] (SG, 1); ser absolto (C, 
1); serem absoltos (C, 1); sson absoltos 
(S, 1). Contextos: «hũa absolta sen 
cõdiçõ que he forçar a uõtade» (S); «he 
escusado e absolto deste preçepto» (VC); 
«per ella quites os peccados e absoltos 
seer lhe hã perdoados» (VC); «nõ vaam 
absoltos de seus peccados» (C); «nõ 
no absolua» (TC); «Dos quaaes casos 
lhe defendemos que nõ absoluã pessoa 
alguã agẽte nẽ paçiente» (C); «que 
me absoluades e me dedes peedença» 
(TC); «e os absoluam como dito he» 
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(C); «absoluao depoys da morte» (TC); 
«quando se descomũga e absolue» (S); 
«A primeira os saçerdotes leguan e 
absoluẽ» (S); «e absoluẽdo e rreçebendo 
aos dignos» (S); «e que elle o julguasse 
absoluẽdoo ou cõdẽpnãdo» (VC); «como 
os prelados nõ deuẽ descomũgar aos 
que han de ordenar mas absoluelos e 
despẽsar com elles» (S); «os pecados 
se absoluem na ygreja» (VC); «Ho .xlj. 
que escomũgã e absoluen sen conheçer 
primeyramẽte da causa» (S); «Jesu 
absolueo a molher do peccado» (VC); 
«e absoluẽos mandandolhes rrestituir o 
que furtarõ» (S); «nom ha de absoluer 
o sacerdote» (TC); «deseja cõ Paullo 
absoluer se e seer cõ Christo» (VC); «e 
absoluerã da culpa de tantos malles» 
(VC); «cujos pecados absoluerdes 
asoltos som» (EE); «E por o poderio 
que tees absolues o ladrom e homiçida» 
(VC); «Mas peccando comprio dar 
Deus quem dos peccados purgasse e 
absoluesse os peccadores» (C); «e elle 
respõdia e absoluia as questoões suas e 
as dos outros» (VC); «eu te absoluo dos 
pecados que aquy as confessado» (S); 
«ego te absoluo» (TC); «E absoluote de 
todalas cousas da parte de Deus» (TC); 
«e emuiaa em paz do teu juyzo a sua 
cõsciẽcia absoluta porque a ti he propria 
cousa amerçear este sempre e perdoar» 
(VC); «fiqua homẽ absoluto da culpa e 
da pẽna» (VC); «Por quanto he dicto que 
os ssaçerdotes per vertude destas chaues 
leguam e absolvem» (S); «lhe he dado 
poder pera legar e absolver» (S); «aja 
poderyo de ho abssoluer ou de lha dar» 
(S); «como fosse absolluto da culpa» 
(VC); «ajnda que diga que he absolto» 
(S); «a qual he absoluta dos pecados 
passados» (VC); «pois ja foy absolto 
delles» (S); «nõ pode seer absolto» 
(TC); «Estes taees poden seer absoltos 
depois da morte» (S); «nenhuũ dos 
sobredictos pode seer absoluto» (EE); 
«poderã seer abssoltos per a cruzada ou 

por hos meesmos juizes desta causa» 
(SG); «Satisfazẽdo poderã seer abssoltos 
per a cruzada ou por hos meesmos juizes 
desta causa» (SG); «E queremos que ho 
trãsgressor desta cõstituiçã pague ante de 
ser absolto» (C); «E mays pague dous 
mil reaes pera as obras da nossa see e 
nosso meirinho, ante de serem absoltos» 
(C); «por taees letras sson absoltos» (S).

absolvição, subs. (de absolver + -ção). Ato 
ou efeito de absolver; perdão os pecados 
depois da confissão. Formas: absoluiçã 
(C, 1); absoluiçam (C, 3); absoluiçõ (S, 
1; VC, 1; TC, 2); absoluiçom (S, 2; EE, 
2); absoluiçon (S, 1); absoluyçom (S, 
1); abssoluiçom (S, 1). Contextos: «E 
reseruamos pera nos absoluiçã da dita 
escomunhom» (C); «por absoluiçam dos 
ditos casos» (C); «peço dello absoluiçõ» 
(TC); «quamdo lhes fezer absoluiçõ» 
(TC); «se a absoluiçõ per o homẽ deus» 
(VC); «E a forma he estas palauras ẽçima 
ditas que dysse na absoluiçom» (S); «o 
que arrecada absoluiçom do papa ou 
de seu legado dereitamẽte faz» (EE); 
«despois da absoluiçon deue poeer o 
saçerdote a penitẽçia» (S); «Titolo .cij. 
da forma da abssoluiçom» (S).

abstença, subs. O mesmo que abstinência. 
Formas: absteemça (TC, 1). Contexto: 
«faz mester absteemça» (TC).

abster, vb. (do lat. abstinere). Privar-se de; 
evitar; recusar. Formas: absteer (VC, 
2; EE, 1); absteer se (VC, 1); absteerse 
(VC, 1); absteẽte (TC, 1); abstenhas 
(VC, 1); absterse (VC, 1); abstersse 
(S, 1); aubsteerse (S, 1). Contextos: 
«de maneira que se nom podiã absteer 
todos aquelles que a vijã chorar» (VC); 
«mas absteer se de todas catiuidades 
carnaaes» (VC); «milhor he absteerse 
de confazer ou cellebrar o sacramento 
da eucharistia aquelle que tem ordem de 
sacerdocio» (VC); «absteẽte na gargãta» 
(TC); «quãdo marido e molher se podẽ 
absteer» (EE); «se o phisyco cõtra tua 
voõtade te mãdar que te abstenhas e 
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guardes» (VC); «tal como este deuia 
alguũas vezes cessar e absterse» (VC); 
«A primeira he jejuũ grande e geeral 
.s. abstersse homẽ e apartarse de todas 
maldades» (S); «e aubsteerse e çesar 
das coussas que perteesçem ha ordem 
episcopal huũ ano» (S).

abstinação, subs. O mesmo que obstinação. 
Formas: abstinaçom (VC, 2). Contextos: 
«demostrada a sua abstinaçom e perfia» 
(VC); «desesperaçom presumpçom: 
abstinaçom: final in penitençia» (VC).

abstinado, subs., adj. O mesmo que 
obstinado. Formas: abstinado (S, 1); 
abstinados (VC, 2). Contextos: «A 
ssegũda o que he abstinado e emduriçido 
na vontade de nũca sse arrepender» (S); 
«a qual cousa he propria dos abstinados» 
(VC); «e tirar os peccadores abstinados 
desta vida presente» (VC).

abstinença, subs. O mesmo que abstinência. 
Formas: abstinença (VC, 1). Contexto: 
«e glorificaçõ dos martires. e abstinença 
dos monges» (VC).

abstinência, subs. (do lat. abstinentia-m). 
Ação de privar-se de certos prazeres 
ou bens materiais; privação; jejum. 
Formas: abstinẽcia (S, 3; VC, 18); 
abstinẽçia (S, 5; VC, 4; EE, 1); 
abstinẽcias (VC, 2); abstinemçia (S, 1); 
abstinencia (VC, 23); abstinençia (S, 
2; VC, 2; EE, 1); abstinençias (S, 2). 
Contextos: «A tẽperança tẽ tres partes: 
cõtẽda, abstinẽcia e modestia» (S); 
«Por quanto nos fazemos abstinẽcia» 
(VC); «he estabeleçido polla ygreja para 
abstinẽçia do corpo» (S); «se preega 
abstinẽçia e pendença deue elle tambẽ 
fazella» (EE); «som os fructos das 
abstinẽcias dos jejuũs e das vigilias» 
(VC); «fazem abstinemçia de alguuas 
cousas» (S); «vigilia. abstinencia. 
aspereza de vestiduras» (VC); «nossa 
senhora graçiosa he adelgaçada pella 
abstinençia» (EE); «domar a carne por 
jejuũs e abstinençias e trabalhos» (S).

abstração, subs. (do lat. abstractione-m). 

Ato ou efeito de abstrair; distração; 
separação. Formas: abstracçõ (VC, 
2); abstracções (VC, 1); abstraçõ (VC, 
2); abstraçom (VC, 1). Contextos: 
«demostra abstracçõ  das cousas 
temporaaes» (VC); «ou he cobijça da 
carne ou he cobijça dos olhos: ou he 
soberba da vida. Estas tres abstracções 
ensinou o saluador» (VC); «Ledamẽte se 
demostra e entende abstraçõ da propria 
voõtade» (VC); «ao menos quamto a 
abstraçom da voontade» (VC).

abstrair, vb. (do lat. abstrahere, arrancar). 
Separar; retirar. Formas: abstrahe (VC, 
1); seer abstracta (VC, 1). Contextos: 
«Per aquestas tres cousas se abstrahe 
a alma de todo embargo da saluaçõ» 
(VC); «Deue tal alma como aquesta seer 
abstracta e tirada de tres cousas» (VC)

abumbrar, vb. (do lat. obumbrare). O 
mesmo que obumbrar: assombrar; 
toldar; escurecer. Formas: abũbrara 
(S, 1). Contexto: «e a vertude do muy 
alto te assonbrara, abũbrara, que quer 
dizer fara ssõbra de dessejo contra toda 
queentura» (S).

abundante, adj. (do lat. abundante-m). 
Farto; em grande quantidade. Formas: 
abundante (EE, 1); habundante (EE, 
1). Contextos: «Em o senhor he a 
misericordia e em elle ha redempçom 
abundante» (EE); «qualquer terra por 
fertil que seja e habundante» (EE).

acá, adv. (talvez do lat. eccu hac). O 
mesmo que cá. Formas: aca (VC, 5). 
Contextos: «nõ som dignos daçoutes 
aquelles que aca veẽ cõ pecado» (VC); 
«Da me aca o teu dedo e vee as minhas 
maãos» (VC).

acabadamente, adv. (de acabado + 
-mente). Completamente. Formas: 
acabadamente (S, 2; VC, 1); acabadamẽte 
(VC, 1). Contextos: «E por quanto 
en este sacramẽto sse da e confirma 
acabadamente o spiritu sancto do 
bautismo» (S); «Muy acabadamente 
se deue cuydar que aquelle que se 
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nembra que cometeo cousas nõ diuidas 
nẽ licitas» (VC); «e que ajaaes perfeiçã 
acabadamẽte» (VC).

acabador, subs., adj. (de acabado + 
-or). Aquele que acaba alguma coisa. 
Formas: acabador (VC, 1). Contexto: 
«Jesu saluador nosso e acabador» (VC).

acabamento, subs. (de acabar + -mento). 
Ação ou efeito de acabar; fim; morte. 
Formas:  acabamento (S, 1; VC, 
29; EE, 1); acabamentos (VC, 2); 
acabamẽto (S, 3; TC, 1; VC, 35; EE, 
2); acabamẽtos (VC, 1); hacabamẽto 
(S, 1). Contextos: «Finis, que quer 
dizer fin ou acabamento» (S); «e por 
rabo o acabamento da obra» (VC); 
«auee caridade que he acabamento 
de perfeyçam» (EE); «As saydas ou 
acabamentos dos montes e spesura do 
mato» (VC); «e asi he acabado e perfecto 
matrimonyo e a este acabamẽto nom sse 
requere copula carnal» (S); «sẽpre a sua 
fim he maa e o acabamẽto peor» (TC); 
«leixamos os principios e os acabamẽtos 
das horas canoninas» (VC); «e guardou 
toda ssua vida que ha confesse aho tempo 
do hacabamẽto» (S).

acabante, adj. (de acabar + -ante). Que 
faz acabar; que leva ao fim. Formas: 
acabante (VC, 1). Contexto: «Ou graça 
começãte e meãte e acabante» (VC).

acabar, vb. (talvez de a- + cabo + -ar). 
Terminar; chegar ao fim. Formas: a caba 
se (VC, 1); acaba (S, 15; VC, 38; EE, 3); 
acabã (S, 1; VC, 9; C, 1; EE, 1); acabã 
na (VC, 1); acabaa (VC, 1); acabaae 
(VC, 1); acabaãe (VC, 1); acabada (S, 
20; VC, 28; EE, 4); acabada he (VC, 5); 
acabadas (S, 6; TC, 1; VC, 15; EE, 1); 
acabadas eram (VC, 1); acabado (S, 22; 
VC, 48; HV, 2; C, 2; EE, 3); acabãdo (S, 
1; VC, 1; EE, 3); acabado he (VC, 14; 
EE, 1); acabãdo se (VC, 1); acabados (S, 
8; VC, 10; EE, 5); acabados ouue (VC, 
1); acabala (S, 1); acaballa (VC, 2); 
acabalo (S, 2); acabam (VC, 6; EE, 1); 
acabamos (VC, 1); acabamse (EE, 2); 

acaban (S, 1); acabando (VC, 2; HV, 1); 
acabandoa (VC, 1); acabandose (C, 1); 
acabar (S, 14; TC, 2; VC, 49; EE, 6); 
acabar se hã (VC, 1); acabara (VC, 16; 
EE, 4); acabarã (EE, 1); acabarẽ (VC, 1); 
acabarees (VC, 1); acabares (VC, 1); 
acabaria (TC, 1); acabarmos (VC, 1); 
acabarõ (VC, 5; HV, 1; EE, 1); acabarom 
(VC, 2); acabarse ham (EE, 1); acabarsea 
(VC,  1 ) ;  acabarseam (VC,  1 ) ; 
acabarseham (EE, 1); acabase (VC, 10; 
S, 4); acabasse (S, 3; TC, 1; VC, 12; EE, 
1); acabassemos (VC, 1); acabaste (VC, 
3); acabaua (VC, 2; TC, 1); acabauam 
(VC, 1); acabe (S, 3; VC, 7; EE, 4); acabẽ 
(VC, 2); acabemos (VC, 1); acabes (VC, 
3); acabey (VC, 1); acabou (S, 1; HV, 3; 
VC, 29; EE, 3); acabouse (S, 1); 
aquabasse (TC, 1); auia acabado (HV, 
1); dacabada (S, 1); era acabada (VC, 2); 
erã acabados (EE, 1); for acabada (VC, 
1); for acabado (VC, 1); forõ acabadas 
(VC, 1); forõ acabados (VC, 2; EE, 1); 
forom acabadas (HV, 1); forom acabados 
(VC, 1); fosse acabada (VC, 3); fosse 
acabado (VC, 2); fossem acabadas (HV, 
1); foy acabada (VC, 8); foy acabado 
(VC, 5); hacaba (S, 1); hacabada (S, 3); 
hacabadas (S, 1); hacabalo (S, 1); 
hacabar (S, 2); he acabada (S, 4; VC, 6); 
he acabado (S, 7; TC, 1; VC, 2; EE, 1); 
ouue acabadas (VC, 1); ouue acabado 
(VC, 1); seendo acabadas (VC, 1); seer 
acabada (VC, 1); seer acabadas (VC, 1); 
seer acabado (VC, 1; EE, 1); seerẽ 
acabadas (VC, 1); seja acabada (VC, 3); 
seja acabado (VC, 1); sejã acabados (VC, 
2); seja hacabado (S, 2); ser acabado (S, 
1); sera acabada (VC, 1); sera acabado 
(VC, 1); serem acabadas (VC, 2); seria 
acabada (VC, 1); som acabadas (VC, 3); 
teue acabado (VC, 1); teuerõ acabado 
(EE, 1); teuessem acabado (EE, 2). 
Contextos: «assi atees a morte e a caba 
se em a outra vida» (VC); «E esta oraçõ 
se acaba amẽ» (S); «E os que estan no 
coro ou os que estã açerca delle proçeden 



32 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

fasta que o acabã» (S); «e acabã na bẽ 
obrãdo» (VC); «Começa tu pois a 
penitencia e acabaa» (VC); «e por tãto 
acabaae ho que ella manda» (VC); 
«compri ou acabaãe estas outras que vos 
agora fallo» (VC); «Acabada a colecta 
ou colectas, lese a pistola» (S); «para 
serem obradas e acabadas» (TC); «ca 
acabadas eram as prophecias dos 
prophetas e as figuras dos sacrificios» 
(VC); «E acabado, ho saçerdote boluesse 
ao pouoo e diz» (S); «E acabãdo, o 
saçerdote tornasse ha o pouoo e diz: 
Dominus vobiscũ» (S); «em sinal desto 
Christo posto na cruz disse, acabado he» 
(EE); «E foy feito que acabãdo se e 
cheguãdo os dias da assũpçõ do senhor 
Jhesu» (VC); «sejamos cheos e acabados 
da beẽçon e graça çelestial» (S); «Como 
Jesu acabados ouue todos os dictos 
sermoões da segũda vijnda sua» (VC); 
«pode tornar honde leyxou na missa e 
acabala» (S); «ateesque o senhor venha 
a acaballa» (VC); «deue tornar aquelle 
logar donde leyxou e proçeder adiante 
por seu misterio e acabalo» (S); «Aqui 
se acabam os euãgelhos com suas 
exposições» (EE); «emtom complimos 
e acabamos nos a sollẽpnidade do seu 
prazer» (VC); «Acabamse as glosas dos 
euãgelhos dos domingos per todo o 
anno» (EE); «e que cada hũa daquellas 
partes sse acaban en Pereumdẽ» (S); «E 
em acabando Sam Clemente o sermõ 
vieronse Veronica e elle diante do 
emperador» (HV); «(nem faz a sua 
voõtade) acabandoa per obra» (VC); «ao 
menos cada somana duas uezes e 
acabandose de leer hũa vez» (C); «nõ 
ueio a ora que aia de acabar de rezar e 
me trigo por acabar mays çedo» (TC); 
«nenhũa cousa fica por acabar» (EE); 
«E acabar se hã todas cousas que do 
filho do homẽ» (VC); «Elle o acabara 
confirmara e enforteçera a elle gloria e 
imperio pera sempre» (EE); «como se 
dissesse pella caridade acabarã suas 

boõas obras» (EE); «nẽ se cõpriã aquelles 
se se aquestes nõ se acabarẽ» (VC); 
«certamẽte vos digo que nõ acabarees 
as cidades de Jsrael» (VC); «E por tãto 
cõsollandoos o senhor disse nõ acabares 
as cidades de Jsrael» (VC); «disse Deus 
a Dauid que nõ acabaria o seu templo» 
(TC); «auemos ensinança de acabarmos 
a peendença que começarmos» (VC); «E 
despois que acabarõ de fallar ambos 
tornarõ se a outra gente» (HV); «E como 
Maria e Joseph acabarom todalas cousas 
segũdo mãdaua a ley partiromse de 
Jerusalẽ» (VC); «e acabarse ham 
todallas cousas escriptas pellos 
prophetas» (EE); «e acabarsea ou se 
comprira de todo em o outro segre da 
gloria eternal dos ceeos» (VC); 
«Acabarseam diz elle todallas cousas 
que som scriptas per os prophetas» (VC); 
«e acabarseham todallas cousas escritas 
pellos prophetas» (EE); «E acabase ha 
oraçom Per dominũ nostrũ» (S); 
«começou de fazer alguum bem que non 
acabasse» (TC);  «e depois que 
acabassemos aquellas» (VC); «ca por 
tanto acabaste porque nós sejamos de 
todo acabados em bẽ» (VC); «mais ãte 
que acabaua hũa» (TC); «e aa tarde se 
acabauam esso meesmo» (VC); «mas 
desque as começar que as acabe e que 
nõ tarde de hũa aa outra» (S); «ajnda que 
falleçã a ffe. e a sperança e se acabẽ» 
(VC); «A segũda ensinãça he que ante 
que nos acabemos e ponhamos em obra 
nossas voontades desejos e autos» (VC); 
«e peço te que misericordiosamẽte os 
acabes ẽ my» (VC); «Ex aquy senhor 
que eu consumy e acabey a obra que me 
tu deste a fazer» (VC); «E aqueste feyto 
concludio e acabou a postumeyra 
palaura» (VC); «E acabouse no año de 
vinte e tres» (S); «se peccou mortalmente 
amte que a aquabasse» (TC); «porque 
auia acabado o seu entendimento cõ o 
emperador» (HV); «Despois dacabada 
a gloria» (S); «a qual era acabada e 
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cõprida» (VC); «Ca os mãtijmẽtos que 
trouxerom de suas casas ja erã acabados» 
(EE); «mas quando for acabada a 
oraçom e consagraçom toda» (VC); 
«quando cõ infijndos trabalhos for 
acabado o mũdo regnarees comigo» 
(VC); «e depois em casa de Cayphas forõ 
acabadas» (VC); «se nõ forõ acabados 
de alĩpar em ho purgatoryo» (EE); «e ẽ 
esta maneyra trabalharõ atee que as 
vallas forom acabadas» (HV); «forom 
acabados os dias da purguaçom de 
Maria» (VC); «em algũa maneira fosse 
acabada a obra da paixõ» (VC); «Ca 
cõpria que fosse acabado per obra 
manifesta» (VC); «que nõ çessassem da 
obra das vallas atee que fossem 
acabadas» (HV); «e foy acabada ante 
que cãtasse a vez segunda» (VC); «e em 
aquesta hora foy acabado de crucifigar» 
(VC); «E assy sse hacaba a missa» (S); 
«A septyma hacabada a oraçom: post 
comunicando» (S); «esta he penitemçia 
hacabada e perfeita e com ffructo» (S); 
«E hacabadas estas denũçiaçõees» (S); 
«E se ha ẽfermydade for graue que non 
possa hacabalo, deue ho outro acabar 
segũdo emçima he dyto» (S); «pera 
hacabar ho seruiço de Deus sẽ embargo» 
(S); «E proçede o saçerdote ffasta que 
he acabada a mysa» (S); «Esto he 
acabado» (TC); «E como Christo Jesu 
ouue acabadas as palauras sobreditas» 
(VC); «porque esto era depois que 
Christo ouue acabado muy grandes e 
longos sermoões» (VC); «seendo 
acabadas todallas cousas que delle per 
os ãgeos eram preeguadas» (VC); «a 
caridade pera seer acabada primeiro ha 
de nascer» (VC); «porque no seu 
poymemto e morte queriam as cousas 
todos seer acabadas e fijndas» (VC); 
«assy como fazia graças a deus por as 
cousas antiguas seerẽ acabadas» (VC); 
«por que seja acabada a scriptura» (VC); 
«porque assy sejã acabados e perfeitos 
em huũ» (VC); «ataa que seja hacabado 

o pater noster» (S); «Como quer que o 
matrimonyo em duas maneiras se entẽde 
ser acabado» (S); «e entõ sera acabada 
a uerdadeira liberdade» (VC); «E poõe 
adyante do lugar da payxõ onde sera 
acabado per morte» (VC); «por as 
cousas velhas serem acabadas» (VC); 
«muy asinha seria acabada» (VC); 
«todallas cousas som acabadas e 
perfeitas em a caridade» (VC); «A quinta 
cousa que pensses ou as de penssar 
acerca deste sermon he que fez Jesu ou 
que maneira teue acabado o sermõ de 
que falou» (VC); «E depoys que teuerõ 
acabado todallas cousas segundo a ley 
do senhor» (EE); «e como teuessem 
acabado todallas cousas que delle eram 
escriptas» (EE).

acaecer, vb. (do lat. vulgar *accadescere, 
este de cadere, cair). Acontecer; cair 
em sorte. Formas: acaeçẽdolhe (S, 1); 
acaeceo (TC, 1); acaeçer (S, 1); acaeçera 
(S, 1); acaesçer (S, 2). Contextos: 
«fazendolho eu ou acaeçẽdolhe de outra 
parte» (S); «pemsou amte em ela ou 
lhe acaeceo per desordenado comer ou 
beber» (TC); «E ha penitençia que deue 
fazer ho saçerdote a quẽ esto acaeçer 
he esta» (S); «quando asi o rresçebeo 
en secreto nõ pensou que tal caso 
acaeçera» (S).

acaentar, vb. (de acalentar). Aquecer. 
Formas: acaenta (VC, 1); acaentã (VC, 
1); acaentãdo (VC, 1); acaentãdose (VC, 
1); acaentando (VC, 1); acaentandosse 
(VC, 1); acaentarse (VC, 1). Contextos: 
«o lume a alumea e acaenta» (VC); «assy 
acaentã o coraçõ fryo» (VC); «E como 
Pedro arrefijdo per o fryo da infieldade 
se estaua acaentãdo aadefora» (VC); 
«stãdo cõ os seruidores acaentãdose 
ao fogo» (VC); «disse aos ministros e 
seruidores que se stauã acaentando ao 
fogo» (VC); «ãtre os quaaes staua Pedro 
acaentandosse ao fogo» (VC); «tornou 
outra vez a acaentarse» (VC).

acafalar, vb. (do árabe qafalla, revestir 
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com argamassa). O mesmo que acafelar: 
rebocar; revestir; tapar. Formas: 
acaffallado (VC, 1). Contexto: «Este 
templo era feito de marmores muy aluas 
e de dentro acaffallado e pĩtado douro 
muy fino» (VC).

açafrão, subs. (do árabe az-zá-hafran). 
Planta com aplicações medicinais. 
Formas: açafram (RP, 3). Contextos: 
«As cousas canfortatiuas sam estas .s. 
açafram, cassiafistola, chãtagẽ» (RP); 
«froles de heruas cheyrosas, e açafram» 
(RP); «tomẽ cuminhos e açafram e 
misturẽ tudo cõ vinagre» (RP).

acalçar, vb. (de a + calçar, este do lat. 
calceare, pisar os calcanhares a alguém). 
Alcançar; atingir; perseguir. Formas: 
acalça (S, 1; EE, 1); acalçadas (S, 1); 
acalçamos (S, 1); acalçar (S, 4; VC, 
1); acalçemos (EE, 1); acalçou (S, 1); 
dacalçar (S, 1). Contextos: «enpetra 
e acalça as coussas que pede» (S); 
«A sabedoria veençe a maliçia: poys 
acalça de huũ estremo a outro» (EE); 
«en outra qual quer maneyra foron 
priçitamente acalçadas» (S); «pelos 
quaees acalçamos outros melhores» 
(S); nõ poderas acalçar nẽ seguir o 
sposo» (VC); «pera que acalçemos 
misericordia e achemos graça» (EE); 
«Por ysto que conçebera o filho de Deus 
acalçou maneyra de bõdade infinita» (S); 
«pera ajuda dacalçar a ben aventurãça 
e glorya» (S).

acalentar, vb. (do cast. calentar, este do 
lat. calens, entis, quente). Aconchegar; 
consolar. Formas: acalẽtaua (VC, 1). 
Contexto: «choraua o tijnha sobre os 
geolhos e o acalẽtaua com todollos 
geitos que podia» (VC).

acalmar, vb. (de a- + calma + -ar). 
Tranquilizar; serenar. Formas: acalma 
(VC, 1). Contexto: «O arrego do dia 
significa a obra de justiça. e acalma a 
queẽtura das tẽptaçoões» (VC).

acarar, vb. (de a- + cara + -ar). Acarear; 
respeitar; colocar frente a frente. 

Formas: acaraua (EE, 1). Contexto: 
«nom temia a deus e nom acaraua 
reuerẽçia a homẽ nehuũ» (EE).

acarracar, vb. (do lat. medieval carracare, 
transportar de carro). Suportar; levantar. 
Formas: acarraca (VC, 1). Contexto: 
«Mas o senhor como aquelle que cõ huũ 
ferro acarraca outro ferro reprehẽde os 
mal guardar que faziam da ley» (VC).

acarretar, vb. (de a- + carreta + -ar). 
Transportar; trazer; arrastar. Formas: 
acarete (VC, 1); acarreta (VC, 8); 
acarretã (VC, 4); acarretadas (VC, 1); 
acarretados (VC, 1); acarretando (VC, 
2); acarretar (VC, 3); acarretara (VC, 
1); acarretasse (VC, 1); acarretauã (VC, 
1); acarretẽ (VC, 1); acarretou (VC, 3). 
Contextos: «porque dali acarete o homẽ 
a outros mayores e grandes» (VC); «logo 
cõ o seu grãde peso acarreta outro» 
(VC); «enduzẽ e acarretã per aquella 
boõa maneyra» (VC); «perventura nõ 
som assi muytas vezes acarretadas as 
pedras e os paaos?» (VC); «e todollos 
escolhidos acarretados pera veer 
este millagre» (VC); «lhes respondeo 
acarretando e tragendo tal razom» 
(VC); «acarretar e tirar todos os poboos 
pera sy se quisera» (VC); «e os maaos 
acarretara per doaçom de joyas» (VC); 
«por que cõ hũa das maãos acarretasse 
e ajũtasse pera ssy o poboo» (VC); «os 
natineus que acarretauã augoa ao tẽplo» 
(VC); «e que demouã. e acarretẽ aa paz 
da voõtade» (VC); «trouue e acarretou 
o senhor por tal que nõ cõfiasse alguẽ de 
seu linhagẽ e nobreza» (VC).

acarvar, vb. (de a- + cravo + -ar). O 
mesmo que cravar: espetar; meter no 
fundo; enterrar. Formas: a caruao (VC, 
1); acarua (VC, 1); acaruam (VC, 1); 
acaruar (VC, 1). Contextos: «E a caruao 
ou soterrao e o a runha o» (VC); «o 
peccador cobre e acarua seus pecados» 
(VC); «quando os pecadores em seus 
pecados se crijã e se encobrem ou se 
acaruam scondẽdoos» (VC); «nõ conuẽ 
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de doestar o pecado soberuosamẽte nẽ 
abaixar ou acaruar aquelle que cayo ẽ 
elle» (VC).

acaso, adv. (do lat. a casu, por acidente). 
Por casualidade; porventura. Formas: 
acaso (EE, 2). Contexto: «e acaso 
em quanto fallaua o huũ com o outro 
pregunta se tamben elle meesmo Jhesu 
achegandose hya cõ elles» (EE); «Diz 
Lyra, que nam acaso ou por disposiçõ 
humana, mas por reuellaçõ do spiritu 
sancto» (EE).

acatamento, subs. (de acatar + -mento). 
Ato ou efeito de acatar; obediência; 
respeito. Formas: acatamento (S, 1; VC, 
1); acatamẽto (S, 1; EE, 2). Contextos: 
«he con acatamento claro e aplazyuell» 
(S); «os eclesiasticos sacramentos cõ 
vertuoso e deuido acatamento: som per 
ministros ordinarios administrados» 
(VC); «Ha minha oraçon ẽtre no teu 
acatamẽto» (S); «deuotos em ho 
acatamẽto diuino» (EE).

acatar, vb. (do lat. medieval accaptare, 
freq. de capere). Respeitar; cumprir; 
obedecer; aceitar. Formas: acata (S, 1); 
acatados (C, 1); acatãdoa (S, 1); acatam 
(C, 1); acatar (S, 4); acatauam (S, 1); 
acatemos (VC, 1); acatey (S, 1); acatou 
(S, 1). Contextos: «ho omẽ acata e 
rretem as coussas que forõ pasadas» 
(S); «e querem leer mays acatados e 
obedeçidos do que lhe perteeçe» (C); 
«beyjandoa ou fazendo sinaees ou 
acatãdoa ou abraçandoa» (S); «Contra 
este mãdamẽto vaão aquelles que non 
honrram e acatam» (C); «por que deue 
emtẽder ou acatar sobre o pouoo que 
lhe he cometido» (S); «e acatemos 
deuotamẽte o jnuitatorio da ygreja» 
(VC); «ca vy muytas molheres e as 
acatey com cobijça de luxuria» (S); 
«incrinase, a signifficar que Sam Pedro 
sse ynclinou quamdo acatou em no 
induymento» (S).

acautelar, vb. (de a- + cautelar, este 
de cautela + -ar). Prevenir. Formas: 

acautelada (VC, 1); acautelle (VC, 1). 
Contextos: «assi meesmo acautelada 
occasiõ de pecar splãdeçe na alma como 
strella da alua» (VC); «A terceyra he que 
da fugida dos outros discipollos que o 
logo leixarom he ensinada acautelle 
e remedio de fugir aaquelles que som 
fracos» (VC).

acção, subs. (do lat. actione-m). Ato 
ou efeito de agir; aquilo que se faz. 
Formas: acçõ (VC, 12); acções (S, 1); 
acçom (VC, 4). Contextos: «assi a boa 
acçõ e a boa obra he a primeira» (VC); 
«dizẽ os decretos que das acções e 
demãdas algũas ssom de booa fee» (S); 
«fazẽdo acçom de graças e dãdo voz 
de louuor» (VC); «ou quanto ao stado 
de acçom occupadose em as obras da 
misericordia» (VC).

accintamente, adv. (de acinte + -mente). 
O mesmo que acintemente: cientemente; 
teimosamente. Formas: acçintamente 
(VC, 1). Contexto: «Acçintamente 
proueendo mais aas pessoas que aas 
ygrejas: e mais ao proueyto proprio que 
ao proueito comuum» (VC).

aceitar, vb. (do lat. acceptare, freq. 
de accipere). Admitir; consentir; 
reconhecer. Formas: aceyta (EE, 1); 
açeytando (VC, 1). Contextos: «non 
aceyta deos nossos clamores e demãdas 
sem que procedam de coraçõ limpo» 
(EE); «Conheçẽdo pois e açeytando 
Jhesu o desejo do Zacheu» (VC).

acelar, vb. (de a- + celar, este do lat. 
celare, cobrir). Encobrir; esconder. 
Formas: açelando (S, 1). Contexto: «E 
dizesse açelando, que quer dizer ẽcobrir, 
por que çela e ẽcobre as coussas sacretas 
de Deus» (S).

acenamento, subs. (de acenar + -mento). 
Ato ou efeito de acenar; aceno; sinal 
com a cabeça, mãos ou olhos. Formas: 
acenamento (VC, 2); açenamento (VC, 
1); açenamẽto (VC, 5). Contextos: «E 
foy outrossy pregũtado ao padre por 
acenamento» (VC); «E nõ lhe avondou 



36 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

o açenamento mas disselho» (VC); 
«onde Theophilo diz que os chamarõ per 
açenamẽto ou almenara» (VC).

acenar, vb. (do lat. medieval accinare, 
este de cinnus, sinal feito com os 
olhos). Fazer acenos ou sinais com a 
cabeça, as mãos ou os olhos. Formas: 
acenã (VC, 1); açenã (VC, 1); açenar 
(VC, 1); açenarom (VC, 1); açenasse 
(VC, 1); acenou (VC, 2); açenou lhe 
(VC, 1). Contextos: «nõ lhe acenã da 
olho» (VC); «outros mayores pecados 
nõ açenã soomente» (VC); «e todas 
nossas pallauras e obras tenham mẽtes a 
quando elle açenar que obeedeçã aa sua 
voontade» (VC); «e açenarom Symon e 
Andre» (VC); «e staua sobre a cabeça 
do moço assy como se açenasse» (VC); 
«acenou Pedro a Johãne» (VC); «E 
açenou lhe o senhor» (VC).

acendedor, subs. (de acendido + -or). 
Aquele que acende. Formas: açẽdedor 
(VC, 1). Contexto: «Outorguame senhor 
o spiritu sancto defendedor contra as 
perseguiçoões e alumiador cõtra os 
errores. e açẽdedor contra a cobijça» 
(VC).

acender, vb. (do lat. accendere). Incendiar; 
pegar fogo; atear; inflamar; excitar; 
provocar. Formas: acçẽde (VC, 2); 
acçẽdeo (VC, 1); accendamos (VC, 
1); acçende (VC, 3); accendẽ (VC, 1); 
acçendeo (VC, 2); acçenderias (VC, 
1); acçendiã (VC, 1); accendida (VC, 
1); acçendido (VC, 1); açẽda (VC, 2); 
açẽdamos (VC, 1); acẽdasse (VC, 1); 
açẽde (VC, 8); açẽdẽdo (VC, 1); açẽdem 
(EE, 1); açẽdeo (VC, 1); açẽder (VC, 
6); açẽdera (VC, 1; EE, 1); açẽderas 
(VC, 1); açẽderey (VC, 1); açẽdesse 
(VC, 1); açẽdete (VC, 1); acẽdida (VC, 
1); açẽdida (S, 3; VC, 2); açẽdidos (S, 
1; VC, 1); açẽdy (S, 1); açemdy (S, 1); 
açemdydo (S, 1); acenda (VC, 2); açenda 
(VC, 2); açendã (VC, 1); açendamos 
(VC, 1); açendas (VC, 2); açende 
(VC, 3; EE, 4); açendẽ (VC, 1; EE, 1); 

açendeevos (VC, 1); açendem (VC, 1); 
açendendo (EE, 1); açendeo (VC, 4; EE, 
1); acender (TC, 1); açender (VC, 5; EE, 
1); acendera (VC, 1); açendera (VC, 1); 
açenderia (VC, 1); açenderseha (VC, 
1); açenderseham (VC, 1); açendessem 
(VC, 1); açendiã (VC, 1); açendida 
(VC, 8); acendida era (VC, 1); açendido 
(VC, 3); açendidos (VC, 1); açendy (S, 
1); era acendida (VC, 1); era açendida 
(VC, 1); for açendida (VC, 1); foy 
accẽdido (VC, 1); foy acendido (VC, 1); 
haçende (S, 1); he accendida (VC, 1); 
he açẽdido (VC, 2); he açendido (VC, 
2); he asçẽdido (VC, 1); seer acẽdido 
(VC, 1); seja açẽdida (VC, 1); somos 
açendidos (VC, 3); staua acçendida (VC, 
1); staua acẽdido (VC, 1). Contextos: «o 
seu ardor acçende outrosi os prouximos 
mortos per peccados os quaaes per 
seu exẽplo se acçẽde a fazer peẽdẽça» 
(VC); «Tãto quer dizer chaamẽte como 
acçẽdeo a ferrugẽ do pecado» (VC); «e 
nos per cõtrayro accendamos em nos 
fogo do spiritu sancto» (VC); «e graça 
que acçende e esqueẽta» (VC); «Muytos 
accendẽ candeas no seu dia» (VC); «por 
a qual a molher que a perdera acçendeo 
hũa candea e buscou e reuolueo toda 
a casa» (VC); «porque fogo damor te 
acçenderias quando sentisses na tua 
voõtade e no teu vẽtre a presença de 
tã grãde magestade» (VC); «Elles nõ 
acçendiã fogo no dia do sabado» (VC); 
«e outrosy todollos desejos da caridade 
accendida» (VC); «mouido e acçendido 
cõ grande amor» (VC); «por tal que 
os açẽda mais ẽ meu amor» (VC); 
«Açẽdamos ergo o coraçõ jrmãos e arçã a 
as cousas de çyma nossos desejos» (VC); 
«Sesse paguã do guallardõ acẽdasse o 
coraçõ em allegria» (VC); «aquelle que 
se trabalha de veer fremosas caras elle 
açẽde a fornalha em que padeça» (VC); 
«inflamãdo e açẽdẽdo seus coraçoões» 
(VC); «Nem açẽdem ha candeea e a poõe 
sob ho alqueyre» (EE); «(o zello da tua 
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casa me comeo) .s. me açẽdeo» (VC); 
«por açẽder e squeẽtar os homẽs que 
se partã das cobijças terreaaes» (VC); 
«quãdo vier aquelle que ama mais se 
açẽdera em amor» (EE); «Se tu ergo 
te alimpares dos pecados açẽderas em 
ti fogo do amor diuinal» (VC); «e assi 
asoplarey e açẽderey o fogo do spiritu 
em os coraçoões daquelles que forẽ 
creẽtes» (VC); «em aquesto açẽdesse 
fogo de deuoçõ» (VC); «e açẽdete pera 
amares a pobreza» (VC); «E põlhe 
hũa candea açẽdida na maão dizẽdo: 
acipe lampadam ardẽtem» (S); «e deuẽ 
teer çirios açẽdidos e postos sobre os 
corporaees» (S); «Acordandome das 
injurias, me açẽdy en ẽueja» (S); «ante 
os açemdy en discordia e en sanha e 
contemda» (S); «mais paçiente pera a 
door, mais açemdydo ao amor» (S); «nõ 
ha hy cousa que assy acenda o coraçom 
humanal como a paixom e humanidade 
de Christo» (VC); «e o açenda de 
maneira que arremedando eu a ty por 
Christo» (VC); «e se açendã pera sobir 
aas cousas e desejos cellestriaaes» (VC); 
«Açendamos pois cõ Christo entanto 
com o coraçõ e voontade» (VC); «por 
tal que te açendas por ella» (VC); «nom 
açende ha candea e reuolue a casa» 
(EE); «mouẽ e açendẽ os coraçoões 
dos ouuidores ao amor diuinal» (VC); 
«e en buscandoo açendeevos em seu 
amor» (VC); «Mais pecam aquelles que 
açendem as almas para pecarem» (VC); 
«vaão açendendo de vicio em vicio» 
(EE); «o pouoo mesturandosse açendeo 
de desejo de carne» (EE); «quem 
acender casa ou eyra» (TC); «Quarta 
veeo como o fogo pera açender» (EE); 
«tanto se acendera mais tua voontade e 
affeiçom acerca delle» (VC); «mas ajnda 
aquesta nossa cõuersaçom açendera 
os outros a louuor de deus» (VC); «e 
açenderia nossos coraçoões» (VC); 
«e entõ açenderseha em chama todo 
o mũdo» (VC); «porque veendo elles 

quantas e quaaes cousas padesçeo por 
elle acreçentarom e açenderseham» 
(VC); «mas porque se açendessem 
mais em teu amor» (VC); «aquelles 
çegos se açendiã mais que se callauã» 
(VC); «Christo filho de Maria he candea 
açendida» (VC); «(e vos sooes candea.) 
posta no candeyro açendida» (VC); 
«Porque tam acendida era do amor 
diuinal» (VC); «fosse mais açendido 
que outro em fogo de ffe» (VC); «E per 
ventura nom auia em nos os coraçoões 
açendidos» (VC); «e as açendy e trouue 
por cantares amorossos» (S); «sobre 
todas as cousas e era açendida em seu 
amor» (VC); «O a yra de deus quãdo 
for açendida pera filhar vinguãça de 
nossos pecados per este remedio soo 
e singular pode seer amansada» (VC); 
«e per cujo fogo foy accẽdido Helyas» 
(VC); «E tanto foy acendido na chama 
da cubijça que vendeo deos por metal 
de prata» (VC); «haçende ho amor e 
ardor da carydade» (S); «per os quaaes 
a alma he accendida ẽ seu amor e 
enflamada» (VC); «he açẽdido per o 
amor da bõdade e de virtudes» (VC); 
«Quintamẽte o coraçõ he asçẽdido. e 
esqueentado em amor» (VC); «deue seer 
acẽdido per fogo de caridade» (VC); «E 
da preeguaçõ humanal ou da meditaçõ 
secreta (seja açẽdida) .s. arça» (VC); 
«mas ajnda somos açendidos cadahuũ 
dia» (VC); «e staua acçendida per fogo 
de amor» (VC); «tãto staua acẽdido que 
nõ ouue nẽbrãça daquelle mandamẽto» 
(VC).

acender 2, vb. O mesmo que ascender. 
Formas: açẽdeste (VC, 1); açenderam 
(VC, 1). Contextos: «Iesu mais alto per 
coroa que outro alguũ que resurgindo 
dos mortos açẽdeste aa deestra do padre» 
(VC); «resurgirã e açenderam em hũa 
nuuẽ ao ceeo» (VC).

acendimento, subs. (de acender + -mento). 
Ato ou efeito de acender; inflamação; 
excitação. Formas: acçẽdimentos (VC, 
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1); açẽdimento (VC, 1); açẽdimẽto (VC, 
1); açendimento (VC, 4); açendimẽto 
(VC, 2); açendimẽtos (VC, 1). Contextos: 
«feruẽ em nos os acçẽdimentos de viços» 
(VC); «Sarepta quer dizer açẽdimento» 
(VC); «nõ ẽbarguãdo que a tal e a tã 
grãde açẽdimẽto damor» (VC); «em 
aquelle dia do teu açendimento vestio 
aquelles que eram cidadaãos do ceeo» 
(VC); «vençerom a sanha e açendimẽto 
de fogo dos tyrãnos e dos cruees» (VC); 
«e despoendo em teu coraçõ de fazeres 
açendimẽtos» (VC).

acepção, subs. (do lat. acceptione-m). 
Escolha; preferência. Formas: açepçõ 
(VC, 1). Contexto: «nũca fara cousa se 
nõ por dinheiro ou per rogo e açepçõ ou 
reçebimẽto de pessoas» (VC).

aceptar, vb. O mesmo que aceitar. 
Formas: accepta (VC, 2); acceptas 
(VC, 1); acçeptas (VC, 2); accepto (VC, 
4; EE, 1); acceptou (VC, 2); acepta (VC, 
1); açepta (VC, 2; S, 1; EE, 2); açepta he 
(VC, 1); açepta seja (VC, 1); açeptamos 
(VC, 2); aceptaras (VC, 1); aceptas 
(TC, 1); açeptaste (VC, 1); acepto (VC, 
2); açepto (VC, 2; EE, 2); açeptos (VC, 
3); açeptou (VC, 1); forom acçeptos 
(VC, 1); fossem acceptos (VC, 1); foy 
acçepta (VC, 1); he accepto (VC, 1); he 
acçepto (VC, 3); he acepta (VC, 2); he 
açepta (EE, 1); he açepto (VC, 1; EE, 1); 
seer acçepto (VC, 1); seer açepto (VC, 
1); som acçeptos (VC, 1). Contextos: 
«sera verdadeiramente accepta a deus a 
oblaçõ» (VC); «nem sam ante elle mais 
acceptas hũas que outras por afeyçõ 
que proceda sollamẽte da sua parte» 
(VC); «as quaaes elle ha per acçeptas 
e reçebidas» (VC); «qual seruiço antre 
todos aueria por mas accepto» (VC); 
«he a deus muyto accepto o fazer das 
graças» (EE); «pella qual o coraçon 
açepta e vee todalas coussas presẽtes» 
(S); «nunca ouue por boa nẽ acceptou 
a amargura do fel» (VC); «e per todo 
seja a nos acepta» (VC); «pella qual o 

coraçon açepta e vee todalas coussas 
presẽtes» (S); «Mujto agradeçiuel e 
açepta he a deus a dada das graças: e 
muyto doestada he a ingratidõ» (VC); 
«que mais açepta seja a deus» (VC); 
«açeptamos de fazer nom soomente 
pello temporal e transitorio premio que 
delo auemos daver» (VC); «e reçebera 
teus votos e aceptaras teus feitos» 
(VC); «as minhas obras erã praziuees e 
aceptas ãte Deus» (TC); «e o açeptaste e 
cõsentiste nõ es sem culpa do maldizer» 
(VC); «nẽ menos acepto ante deus em 
sua peendença» (VC); «lhe apareçia 
fosse mais açepto» (VC); «mas açeptos 
no çeeo proues no mũdo e ricos em deus» 
(VC); «e amerçeouse o senhor e açeptou 
sua penitẽcia» (VC); «nõ forom acçeptos 
dos seus naturaaes» (VC); «aos olhos da 
tua diuinal magestade fossem acceptos e 
prazentes» (VC); «a qual foy acçepta e 
praziuel aos subdictos» (VC); «nẽhuum 
propheta he acçepto ou preçado em sua 
terra» (VC); «Onde he açepta de deus 
cõ dilligençia» (EE); «mas em toda gẽte 
quem o teme e obra justiça he açepto a 
elle» (EE); «e faz seer acçepto e prazente 
a deus e aos homẽs» (VC); «preeguar o 
anno do senhor seer açepto» (VC); «e 
os humildosos som acçeptos e auudos 
por boõs» (VC).

aceptável, adj. (do lat. acceptabile-m). O 
mesmo que aceitável: que é digno de ser 
aceite; conveniente. Formas: aceptauel 
(S, 2); açeptauel (VC, 1). Contextos: 
«Haceptabillen, aceptauel, pola qual 
nos somos aplaziuees a ti» (S); «E aquy 
rroga que ho queira rreçeber e lhe seja 
aceptauel e aplaziuel» (S); «porque 
agora he o tẽpo açeptauel» (VC).

acerca, adv. (do lat. ad circa). Perto; 
próximo. Formas: a cerca (VC, 2); a 
çerca (VC, 1); acerca (VC, 76); açerca 
(VC, 47; HV, 3; EE, 17); acerqua (EE, 1); 
açerqua (HV, 1; EE, 10). Contextos: «a 
qual cousa he a cerca tal como o cõselho 
de Guamallyel» (VC); «A çerca he o 
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regno dos çeeos» (VC); «em muy pouca 
cousa ouue acerca em nẽhũa achamos 
o senhor» (VC); «porque o araiall o nõ 
podera soffrer se mais açerca nõ auemos 
augoa» (HV); «o qual estaua açerca 
quando Christo disse aquellas pallauras» 
(EE); «esteue açerqua em meeo antre 
ho çeeo e a terra» (EE); «açerqua tantas 
pedras deyta a Jhesu» (EE); «Ca ho tẽpo 
de ho prẽderem era açerqua» (EE).

acerca de, loc. prep. (de acerca + de). À 
volta de; à roda de; perto de; a respeito 
de; sobre. Formas: a cerca d’ (VC, 4); 
a çerca d’ (VC, 4); a çerca de (VC, 1); 
acerca d’ (S, 6; VC, 304; EE, 6); açerca d’ 
(S, 26; VC, 169; EE, 41; RP, 13); acerca 
de (TC, 1; VC, 127); açerca de (VC, 82); 
acerqua d’ (SG, 1; S, 5; VC, 2; EE, 1); 
açerqua d’ (C, 19; EE, 33); açerqua de (S, 
27; C, 8); da cerca de (VC, 1); da cerca d’ 
(VC, 1); da çerca d’ (VC, 1); haçerca de 
(S, 1). Contextos: «ataa que forõ parte 
e quasi a cerca delles» (VC); «se uio 
alguuns pobres acerca de sy mingados 
de comer e nom lhes quis acorrer» (TC); 
«esta acerca de Cirene» (VC); «Segundo 
se mostra em ho decreto de Gellasyo 
acerca do presente euangelho» (EE); 
«nos veemos que da priuada que esta 
açerca da camera» (RP); «ou açerca 
das partes vergonçosas» (RP); «seendo 
pero solicita açerca dellas que nemhũa 
nom aleuantasse a sua voz em rijr» 
(VC); «em a vea que he açerca do dedo 
mais pequeno» (RP); «e todo o regno 
e comarca da cerca de Jurdam (VC); 
«que se partisse da cerca delles» (VC); 
«pareçe verde o aar da çerca delle» 
(VC); «amtre nos de nos mesmos e 
haçerca de nos e de nosos proximos» (S).

acercar, vb. (de a- + cercar). Aproximar; 
achegar. Formas: acercarõ (VC, 1); 
açercaste me (VC, 1). Contextos: 
«Como nasceo o senhor os angeos 
acercarõ como nasceo logo o adorarõ» 
(VC); «e cobriste me ou açercaste me 
darredor de allegria» (VC).

acertamento, subs. (de acertar + -mento). 
Ato ou efeito de acertar; acerto. Formas: 
açertamẽto (VC, 1). Contexto: «a 
pallaura da molher se entẽde per 
açertamẽto» (VC).

acertar, vb. (de a- + certo + -ar). Pôr acerto 
em; achar ao certo; descobrir; encontrar; 
decidir; ajustar. Formas: acertado (VC, 
1); açertasse (HV, 1); açertassem (S, 
1); acerte (VC, 1); acertou (VC, 1). 
Contextos: «E por que o tempo era muy 
acertado e pormetido ajudoyro do meu 
padre a vos» (VC); «porque açertasse no 
sancto profeta Jhesu Christo cõ medo» 
(HV); «dos que sse fazem ocultamẽte e 
que pena ham os que hy sse açertassem» 
(S); «porque nõ nos acerte assy a sua 
vijnda de sospecta» (VC); «mas ãte a 
ajũtou e acertou prometendo graça do 
spiritu sancto» (VC).

aceso, adj. (do lat. vulgar accesus, a, um, 
por accensus, a, um, part. passado de 
accendere, acender). Ateado; ardente; 
inflamado; excitado. Formas: acçesas 
(VC, 3); acçessa (VC, 1); açesa (VC, 
1; EE, 1); acesas (VC, 1); açesas (VC, 
5); aceso (VC, 2); açeso (VC, 1; EE, 1; 
RP, 1); acesos (VC, 1); açesos (VC, 1); 
açessa (VC, 1); açessas (VC, 1); açesso 
(S, 1; VC, 2). Contextos: «As candeas 
acçesas som as insinanças claras e 
lumiosas» (VC); «apareçeo hũa fornaça 
acçessa com muytas serpentes» (VC); «a 
qual foy caridade muy feruente e açesa» 
(VC); «Emtom foy açesa a candea» 
(EE); «mas de nouo e de nẽhũa cousa 
fez elle os caruoões ou brasas acesas 
per diuinal virtude» (VC); «e cãdeas 
açesas ou lumiosas teemos ẽ nossas 
maãos» (VC); «mãda que nossas candeas 
sejã açesas» (VC); «e aceso en amor 
de ty meu alimpador» (VC); «e seram 
queymadas no fogo aceso que nũca ser 
apaguado» (VC); «requeyramos com 
desejo açeso as cousas do ceeo» (VC); 
«mas poẽdo se nisto açeso com voontade 
de dampnar» (EE); «Em casa sempre 
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este fogo açeso, porque clarifica muyto 
ho aar e poõe grãde impedimẽto aa maa 
influencia do çeeo» (RP); «e alumeados e 
acesos. ajudados e cõfortados» (VC); «E 
som tam açesos em amor feruẽte de deos 
que nõ ham medo nẽ reçeo» (VC); «Seja 
feito em que se mostra caridade açessa» 
(VC); «quando na sua festa trazemos as 
candeas açessas nas maãos» (VC); «E 
tãto foy ally açesso o fogo e ardor do 
amor da ffe» (VC); «O .xvij. dos que 
ham açesso a algũa monja» (S); «mas o 
amor feruẽte de auer he mais açesso que 
o foguo de Ethna» (VC).

acessor, subs. O mesmo que assessor. 
Formas: accessores (VC, 1; EE, 1). 
Contextos: «E da parte dos accessores 
a que stam acheguados a elle» (VC); 
«sendo accessores no juyzo derradeiro 
elles aprouarom minha sentẽça» (EE).

acessoriamente, adv. (de acessório + 
-mente). Secundariamente. Formas: 
açessoriamente (VC, 1). Contexto: 
«nõ deuemos principalmẽte curar. mas 
açessoriamente curar dellas por razõ 
deste corpo corruptiuel» (VC).

acessório, adj. (do lat. medieval acessorius, 
a, um). Que não é fundamental; 
secundário. Formas: açesorio (S, 2). 
Contextos: «se he prinçipal ou açesorio» 
(S); «se foi prinçipal ou açesorio» (S).

achacar, vb. (de achaque + -ar). Acusar; 
denunciar; molestar. Formas: fosse 
achacado (VC, 1). Contexto: «E 
temẽdosse que nom fosse achacado 
que era reuellado cõtra o emperador e 
desobediente» (VC).

achadego, subs. (de achado + -ego). 
Recompensa. Formas: achadego (VC, 
1). Contexto: «os magos nos acharõ 
grande achadego em aquello que per 
outro caminho se tornarõ» (VC).

achador, subs., adj. (de achado + -or). Que 
ou o que acha ou encontra; descobridor. 
Formas: achador (VC, 3). Contextos: 
«acheguemos seguramente aaquela que 
he achador de graça» (VC); «elle foi 

o achador dela» (VC); «saluo se nos 
formos ĩgratos de todo em todo aaquella 
que he achador de toda graça» (VC).

achagar, vb. (de a- + chagar). Fazer 
chaga ou ferida. Formas: achaguada 
(VC, 1); achaguam (VC, 1). Contextos: 
«E achaguada ja muyto aquella festa» 
(VC); «e depois que achaguam tragem 
na atees o pecado» (VC).

achamento, subs. (de achar + -mento). 
Ato ou efeito de achar; invenção. 
Formas: achamẽtos (VC, 1). Contexto: 
«Mas falssos erã aquelles achamẽtos e 
acusaçoões» (VC).

achaque, subs. (do árabe atxakka, acusar). 
Acusação infundada; pretexto; motivo. 
Formas: achaque (VC, 2); achaques 
(VC, 1). Contextos: «porque Herodes 
nem os judeus ouuessem achaque ou 
razõ justa de o lançarem assy como nado 
de adulterio» (VC); «buscou achaque 
ou aazo de sse se amerçear» (VC); 
«Primeiramẽte por tirar a nos achaques 
de guabamento e aazo de tẽptar a deus» 
(VC).

achar, vb. (do lat. afflare). Encontrar; dar 
com; considerar. Formas: acha (S, 8; 
VC, 38; C, 2); achã (VC, 14); achada 
(VC, 15); achadas (VC, 3); achado (VC, 
13); achãdo (S, 1; VC, 9; C, 1); achados 
(VC, 5); achãdote (VC, 2); achallaa (VC, 
2); achallaas (VC, 1); achallas has (VC, 
1); achallo (VC, 1); achalloa (VC, 2); 
achallos has (VC, 1); achaloya (TC, 1); 
acham (VC, 10; C, 1); achamollo (VC, 
1); achamos (VC, 11); achan (S, 1); 
achando (VC, 6; C, 1); achando te (VC, 
1); achandoos (C, 1); achandosse (C, 1); 
achar (S, 8; TC, 1; VC, 89; HV, 3; C, 4); 
achar nos hemos (VC, 1); achara (VC, 
48; HV, 1); acharã (VC, 3); acharam (SG, 
1; VC, 1); acharas (S, 1; TC, 4; VC, 48; 
HV, 1; RP, 3); achardes (VC, 2); acharẽ 
(S, 1; VC, 4); acharedes (VC, 3); acha-
rees (VC, 10; HV, 2); acharem (S, 1; VC, 
1; C, 1); acharemos (VC, 8); achares 
(VC, 10); acharey (VC, 3); acharia (VC, 
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9); achariã (VC, 3); achariam (VC, 1); 
achariees (VC, 1); acharllas edes (VC, 
1); acharmeã (VC, 1); acharmos (VC, 8); 
acharõ (VC, 16; HV, 2); acharom (VC, 
15); acharomno (VC, 3); acharõnas (HV, 
1); acharõno (VC, 1); acharse (VC, 1); 
achas (VC, 2); achase (S, 2; VC, 2); 
achasse (S, 2; VC, 5); achassẽ (S, 1; VC, 
1); achassem (VC, 5); achasses (VC, 1); 
achaste (VC, 5; HV, 1); achaua (S, 1; VC, 
5); achauã (VC, 4; HV, 2); achauam (VC, 
6); achauas (VC, 1); ache (VC, 38; HV, 
1); achẽ (VC, 2); achea (VC, 1); achei 
(VC, 1); achem (VC, 1); achemos (VC, 
7); aches (VC, 7); achey (VC, 7; HV, 1); 
acho (S, 1; TC, 1; VC, 13); achou (S, 3; 
TC, 4; VC, 67; HV, 4); achou os (VC, 
1); achoua (VC, 3); achouho (VC, 1); 
achouo (VC, 1); achouos (VC, 1); aue-
rem achado (VC, 1); auia achada (VC, 
1); avya achado (HV, 1); era achada (VC, 
2); era achado (VC, 2); es achado (VC, 
2); ey achado (EE, 1); for achada (VC, 
1); for achado (S, 1; VC, 7; C, 3); forã 
achados (VC, 1); fordes achados (VC, 
1); forẽ achadas (VC, 1); forẽ achados 
(VC, 2; C, 3); forem achados (VC, 2; C, 
1); fores achado (VC, 1); formos achados 
(VC, 2); forõ achados (VC, 2); forom 
achados (VC, 1); fosse achada (VC, 3); 
fosse achado (VC, 7); fossem achados 
(TC, 1); fossemos achados (VC, 1); 
foste achado (VC, 1); fostes achados 
(VC, 1); foy achada (VC, 14); foy acha-
do (S, 3; VC, 23); hachar (S, 2); he 
achada (VC, 19); he achado (VC, 27; C, 
1); sam achadas (VC, 1); sam achados 
(VC, 2); sea achado (VC, 1); seer acha-
da (VC, 1); seer achadas (VC, 1); seer 
achado (VC, 15); seer achados (VC, 2); 
seerẽ achados (VC, 1); seerem achados 
(C, 1); seja achada (VC, 2); seja achado 
(VC, 10); sejamos achados (VC, 3); ser 
achadas (TC, 1); sera achada (VC, 1); 
sera achado (VC, 2); serã achados (VC, 
1); seremos achados (VC, 1); seres acha-
do (VC, 1); sõ achados (VC, 2); som 

achadas (VC, 2); som achados (VC, 3); 
somos achados (VC, 1). Contextos: «e 
o que a alẽ desto se acha seer grande 
pecado he» (TC); «e asi se acha ele de-
pois por mal acõselhado»; (TC); «Esto 
se acha em San Matheus» (EE); «buscã 
e achã muytas nouidades do mũdo» 
(VC); «trouuerõ lhe hũa molher achada 
em adulterio» (VC); «som entẽdidas per 
as propriedades achadas na poonba» 
(VC); «Nom sey se poderia seer agora 
achado alguẽ que seja guardador deste 
mandado» (VC); «nõ achãdo causa per 
que mereçe morte» (TC); «Mas hay que 
poucos relligiosos som oje achados que 
aproueitam de bem em melhor» (VC); 
«e ẽ buscãdo te ache e achãdote que te 
ame» (VC); «achallaa em a gloria vijn-
doira» (VC); «pede e achallaas mingua-
da» (VC); «achallas has marauilhosa-
mente saborosas» (VC); «quando resur-
ge cõ Maria Magdalena atee que mereças 
achallo» (VC); «mas achalloa dẽtro na 
voontade onde he o templo de deus» 
(VC); «Penssa tu ẽ aquestes pequenos e 
achallos has muyto carregados» (VC); 
«se nẽhuũ nõ tomase o perdido ueria seu 
dono e achaloya» (TC); «mas qual es 
aos que te acham» (VC); «com dilligen-
cia e achamollo digno de morte» (VC); 
«Aqueste achamos que souertya a nossa 
gente» (VC); «Tres coussas sse escreuem 
aquy que sse nom achan escriptas por 
alguũ dos evangelistas» (S); «Item 
achando como os arçediagos de nosso 
bispado som obrigados cada huum em 
seu arçediagado a dar os olios aa cleri-
zia» (C); «e achando te tenha. e eu 
teendo te ame» (VC); «e achandoos 
ydonios pera tal carreguo» (C); «O qual 
todos sam obrigados achandosse ẽ tem-
po pera ho poderẽ reçeber» (C); «O iuiz 
se pode achar alguũ caso» (TC); «non 
pude achar em çinquo mil anos alguũ 
seer feito saluo em a fym» (EE); «e 
achar nos hemos culpados e obriguados 
em muytas cousas» (VC); «e preguntã 
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portãto onde achara morada açerca de-
lles» (VC); «fora melhor cousa que o 
achara culpado» (HV); «porque nũca 
entõ acharã perdõ» (VC); «acharam ho 
trelado desta bulla» (SG); «en maneira 
que non acharas coussa donde ella non 
more, ella ou algũa de suas filhas» (S); 
«nõ acharas beneficio que boo seia» 
(TC); «as quaaes acharas aos apote-
cayros» (RP); «e outro que chamã ser-
pillo que acharas ao boticairo» (RP); 
«hide e pregũtaae com diligencia por o 
menino nasçido e como o achardes» 
(VC); «E se nõ acharẽ quẽ o compre 
daquella terra» (S); «demãdade e acha-
redes tocaae e abrirvos hã» (VC), «he 
escrito e ordenado que dẽtro ho acha-
rees» (HV); «sse algumas cousas acha-
rem nõ bem ordenadas ou defectuosas» 
(S); «mas escoldrinhãdo todas as cousas 
acharemos que muytos teẽ as amizades 
fingidas e nõ taaes como deuẽ» (VC); 
«buscaae e achares» (VC); «e onde te 
buscarey e onde te acharey?» (VC); 
«chegou a auer se acharia em elle algũa 
cousa de pecado» (VC); «que em Gualli-
lea lhes auia de seer reuellado e aly o 
achariã e veeriã» (VC); «e alli achariam 
com quem auia de seer desposada a 
virgem» (VC); «e em vos nõ o achariees 
se nõ per amor e caridade» (VC); «e 
acharllas edes. tocaae ou bathede» (VC); 
«aquelles que pella manhãa vigiarẽ a my 
acharmeã» (VC); «Esto he que qualquer 
cousa justa e booa que acharmos em 
nossas obras» (VC); «e aly acharõ huũ 
homẽ que auia nome Jacob» (HV); 
«Nom o acharom no ressio» (VC); 
«(Acharomno) ao quarto dia per a ma-
nhaã em (o templo)» (VC); «empero a 
raynha e sua cõpanheira Clarissa acha-
rõnas mortas de fame em sua casa» 
(HV); «staua em meo delles e acharõno 
(morto porque) mujtos mais tormẽtos e 
mais fortes ouuera elle que os ladroões» 
(VC); «e conhoçer se e escoldrinhar se 
e buscarse e acharse» (VC); «e achas as 

que buscas. e guardas as achadas» (VC); 
«e o saçerdote despois da consagrassom 
da hostia achase que non estaua vinho 
nen augua» (S); «E achase que Maria 
foy acusada de tres acusaçoões e per tres 
vezes» (VC); «saluo se ho principe 
achasse rezõ» (VC); «He de presumir 
que Sã Thomas e Guilhermo achassẽ 
outra escritura ordenada per outra ma-
neira» (S); «achassem em que o re-
prehender» (VC); «em que nom achas-
ses sabor» (VC); «porque tu achaste no 
corpo deste judeu morto ouro e prata» 
(HV); «quando quer que achaua alguũs 
mortos de sua ffe ou que eram seuus 
proximos» (S); «nõ achauã nẽ entẽdiã 
que era filho de Dauid» (VC); «porque 
nom achauam ydolo alguũ mais çerto 
que aquelle» (VC); «em que nom 
achauas causa alguũa de condempna-
çom» (VC); «atee que ache recado para 
saraar meu senhor o emperador» (HV); 
«E posto que dos antigos vocablos na 
presente obra algũs se achẽ que aos 
modernos destes nossos tẽpos» (VC); 
«porque quãdo chegar seu senhor achea 
prestes e pertençente assy» (VC); «como 
de vẽtura achei melhores homẽs que 
aquelles que nos moesteiros se derõ a 
bẽ» (VC); «E que nos achem elles fracos 
e sejamos presos per elles» (VC); «e 
açerca de ti achemos pascoas de refecçõ 
e gouerna eternal» (VC); «e que aches 
cura dos teus malles» (VC); «eu achey 
huũ vosso leal seruidor vosso vasallo 
Jacob» (HV); «logo me acho soberbo» 
(TC); «ajnda que con a primeira hostia 
ouuesse tomado a augua que achou no 
callez» (S); «aquele seruo achou outro 
seu seruo» (TC); «Achou os dormindo» 
(VC); «e porque nõ buscou graça acerca 
do mũdo achoua acerca de deus» (VC); 
«E Philippe ensinado de Christo foy 
buscar Nathanael seu jrmaão e achouho 
de fundo de hũa figuera» (VC); «e 
achouo em os quaaes esso meesmo tu o 
acharas se o buscares» (VC); «e achou-
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os dormindo» (VC); «auendo prazer por 
auerem achado aquelle de que muytas 
vezes ouuirom Johanne fallar» (VC); 
«dos quaaes auia achada em sua vida 
tamta graça e perdoança» (VC); «pre-
guntou lhe se avya achado algũa cousa 
com que ouuesse saude e fosse saão» 
(HV); «e no mũdo nõ era achada outra 
que fosse digna de o reçeber» (VC); 
«mas na outra aquelle soo era pugnido 
que era achado na obra do pecado» 
(VC); «pois que no presente es achado 
por companheiro da tribullaçõ» (VC); 
«em verdade ey achado que deos nõ he 
parçial de pessoas» (EE); «manda ape-
drar a que for achada em adulterio» 
(VC); «ca deuese poer a pendẽça publi-
ca nõ mayor nen menor que for achado 
na escreptura» (S); «e porque fallo eu de 
nos ca nunca jamais forã achados quaes 
quer que ouuerõ as coroas mais claras» 
(VC); «e se ouuerdes ffe e misericordia 
e se a fim fordes achados ẽ bẽ» (VC); «e 
qual quer em que forẽ achadas obras de 
demo deue e pode seer chamado demo» 
(VC); «de todollos beẽs e fructus e ren-
das que forẽ achados per sua morte» (C); 
«a qual forem achados estes cinco paães 
e dous peyxes» (VC); «Onde formos 
achados alli seremos julguados» (VC); 
«assy como aquelles que forõ achados 
fora da archa de Noe» (VC); «E porque 
forom achados por verdadeiros nas nou-
as que derom» (VC); «e que em nẽhũa 
maneira fosse achada em elle culpa 
algũa» (VC); «que em toda a terra nom 
fossem achados outros taaes» (TC); «a 
qual cousa seria se fossemos achados 
desaperçebidos na morte» (VC); «e a 
cabo delles foste achado no tẽplo» (VC); 
«e fostes achados leaaes e verdadeiros 
per elle em todas vossas palauras» (VC); 
«Esta foy achada como o angeo entrou 
nas trascamaras na casa sem cõpanheira» 
(VC); «Ca nũca ffez pecado nem foy 
achado em sua boca engano» (VC); «sse 
o saçerdote nõ hachar vinho no calez 

depoys da comsagraçom da hostia» (S); 
«E sse ho hachar, deueho deytar ffora 
da ygreja» (S); «pois que a quarta parte 
da semente he achada que se salua» 
(VC); «E se o dito clerigo a cõclusam 
finalmẽte he achado e pollo vigairo 
julgado ser ynoçente e sem culpa» (C); 
«sam achados da magnificẽcia de Johã» 
(VC); «eu nom sea achado mereçedor 
de morte ante os teus olhos» (VC); «nõ 
queria seer achada negrigente» (VC); 
«onde sooem de seer achados os moços» 
(VC); «Aquelles vigiã ao ladrõ e aques-
tes nõ vigiã seerẽ achados prestes» 
(VC); «honde elles estam se absentam 
della por nom seerem achados» (C); «e 
per qualquer destas cousas que seja 
achada em alguẽ elle he conhoçido de 
qual rey he caualleiro» (VC); «por que 
sejamos achados desaperçebidos na 
morte» (VC); «nom podesem ser acha-
das outras taaes» (TC); «como sera 
achada fora daquelles que som natu-
raaes» (VC); «Porque quanto aa letera 
entõ serã achados viuos e mortos» (VC); 
«logo seremos achados na terra em que 
queremos hir» (VC); «e ajnda aueras 
prazer ẽ ello por seres achado seme-
lhauel ẽ algũa das paixoões do teu rey» 
(VC); «e som aquestas quatro cousas em 
defectos que algũas vezes sõ achados em 
os religiosos» (VC); «Ella he como huũ 
liuro de vida em o qual som achadas 
todas cousas necessarias aa saude e sa-
luaçom» (VC); «Mas ay que grauamẽte 
som achados alguũs que sejã tã acorda-
dos em bẽ como som os dyaboos em o 
mal» (VC); «e nos ajnda nõ somos 
achados per ventura yguaaes aos genti-
jos» (VC).

achate, subs. (do grego ¢χάτης, pelo 
lat. achate-m). O mesmo que ágata: 
variedade de calcedónia que apresenta 
anéis concêntricos. Formas: achate 
(VC, 2). Contextos: «que se entẽde per 
a pedra achate. a qual he de negra collor 
com algũas veeas brãcas mesturadas cõ 
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color negra» (VC); «Itẽ o achate faz 
fugir as peçonhas e apagua a sede e 
aguça a vista» (VC).

achegado, subs. (do part. de achegar). 
O que está próximo; familiar; amigo. 
Formas: achegados (EE, 2). Contextos: 
«e por cõseguinte todos os achegados 
a elle» (EE); «(ou molher) quãto 
aos achegados (ou filhos) quãto aos 
deçẽdẽtes» (EE).

achegamento, subs. (de achegar + -mento). 
Ato ou efeito de achegar; aproximação; 
união carnal. Formas: achegamento 
(EE, 1); achegamẽto (S, 1; VC, 1; EE, 
1); acheguamento (VC, 3); acheguamẽto 
(VC, 2). Contextos: «e estauã hy 
ajuntados em huũ achegamento» (EE); 
«sendo casado ouue achegamẽto a outras 
molheres» (S); «pello achegamẽto da 
humanidade» (EE); «E he de saber 
que Crisostomo pooẽ noue graaos que 
som segũdo o acheguamento que he aa 
perfeiçom deste mandado» (VC); «Outra 
maneira he de mayor singullaridade 
e graça. onde mayor acheguamẽto. e 
esta he aquella per que alguem segue 
a Christo nos conselhos do euãgelho» 
(VC).

achegar, vb. (do lat. applicare). Aproximar; 
juntar ou unir carnalmente. Formas: 
achega (S, 4; VC, 5; EE, 8); achegã (TC, 
1); achega se (VC, 1); achegada (S, 1); 
achegado (VC, 2; EE, 2); achegãdo (VC, 
1; EE, 1); achegados (EE, 2); achegãdose 
(S, 1; EE, 2); achegãdosse (EE, 1); 
achegando (EE, 2); achegandome (VC, 
1); achegandonos (EE, 1); achegandose 
(EE, 4); achegandosse (VC, 1; EE, 1); 
achegandote (EE, 1); achegandouos 
(EE, 1); achegar (S, 1; VC, 4; EE, 1); 
achegar se (VC, 1); achegara (VC, 1); 
achegarõ (VC, 1; EE, 4); achegarom (EE, 
2); achegaromse (VC, 1); achegarõse 
(EE, 1); achegarõsse (VC, 1); achegarse 
(VC, 4); achegase (S, 1); achegasse (S, 
1; VC, 2; EE, 6); achegaste (EE, 1); 
achegate (VC, 3); achegauãsse (EE, 

2); achegou (S, 2; VC, 4; HV, 1; EE, 
2); achegou as (VC, 1); achegou se 
(VC, 2); achegouse (VC, 7; EE, 1); 
achegousse (VC, 1); achegua (VC, 9; EE, 
1); acheguã (VC, 1); achegua se (VC, 
1); achegua te (VC, 2); acheguaae vos 
(VC, 1); acheguada (VC, 2); acheguado 
(VC, 9); acheguãdo (VC, 1); acheguado 
he (VC, 1); acheguãdo se (VC, 4); 
acheguados (VC, 1); acheguãdose (VC, 
2); achegualla (VC, 1); acheguamos 
(VC, 2); acheguando se (VC, 1); 
acheguandose (VC, 1); acheguandosse 
(EE, 1); acheguar (VC, 9); acheguar 
se ham (VC, 1); acheguar sea (VC, 1); 
acheguarẽ (VC, 1); acheguaremse (VC, 
1); acheguarõ (VC, 1); acheguarõ se (VC, 
1); acheguarom (VC, 2); acheguarom 
se (VC, 1); acheguaromse (VC, 1); 
acheguarse (VC, 5); acheguarsea (VC, 
1); acheguas (VC, 1); acheguase (VC, 
4); acheguãse (VC, 2); acheguasse 
(VC, 3); acheguaste (VC, 1); acheguate 
(VC, 4); acheguaua (VC, 2); acheguauã 
(VC, 2); acheguauamsse (VC, 1); 
acheguauase (VC, 1); acheguayuos (EE, 
1); achegue (VC, 1); acheguẽ (VC, 1); 
acheguemos (VC, 2); achegues (VC, 1); 
erã acheguados (VC, 1); era achegada 
(EE, 1); estã achegados (EE, 1); estam 
achegados (EE, 1); estan achegadas (EE, 
1); hachegados (S, 1); he achegado (EE, 
1); he acheguada (VC, 1); he acheguado 
(VC, 1); sam achegados (C, 1); seram 
acheguados (VC, 1); som acheguadas 
(VC, 1); stam acheguados (VC, 1); star 
acheguado (VC, 1). Contextos: «sse 
achega mais aa graça de Deus e booas 
obras» (S); «agrauam o pecado ao 
qual se achegã» (TC); «porque depois 
das pressuras e spantos pera os maaos 
achega se a vossa redempçõ e saluaçom 
jnteira» (VC); «quãdo te confesas non ha 
cousa mais achegada aas tuas orelhas 
que a uida que proçede da ffe que he 
Deus» (S); «A noyte foy primeyra e 
o dia achegado» (EE); «e os outros 
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discipollos e cathollicos achegados a 
elle por ffe e caridade» (EE); «bautismo 
he lauamẽto do homẽ de ffora com certa 
forma de palauras e carater posto e 
ffincado na alma achegãdose a palaura 
ao elamẽto» (S); «(e firmarseha em 
elle) achegãdosse a deus» (EE); «e 
achegando a elle o tẽtador disselhe» 
(EE); «porque achegandome eu assy 
ao sacramento mais serey agrauado 
que ajudado» (VC); «achegandonos 
a Christo cõstantemente como rays aa 
prãta» (EE); «e acaso em quanto fallaua 
o huũ com o outro pregunta se tamben 
elle meesmo Jhesu achegandose hya cõ 
elles» (EE); «achegandosse ho tempo da 
sua paixam» (EE); «Filho achegandote 
ao seruiço de deus esta en justiça e temor 
e aparelha tua alma aa tentaçõ» (EE); 
«(em vossos coraçoões) achegandouos 
a elle cõ firmeza» (EE); «E a segũda 
maneira he de achegar e gardar thesouro 
por proueito publico» (S); «achegar se 
fortemente e com fiuza aa sua cruz» 
(VC); «Os signaaes pero quando se 
achegara a vijnda do juyz» (VC); 
«nem se achegarõ a elle simplizmẽte 
mas braadãdo grandes braados» (VC); 
«E achegarom ao castello honde 
hyam» (EE); «achegaromse a elle e 
preguntauamno» (VC); «Achegarõse 
em huũ» (EE); «Achegarõsse os angeos 
a elle e seruiãno» (VC); «achegarse aas 
portas do regno dos ceeos» (VC); «por 
que a entẽçom do que bautizase mais 
achegase ao bautismo» (S); «Mas se 
a molher nõ achegasse que o marido 
era frio de natura» (S); «a tua alma 
e a riqueza que achegaste dize pera 
quem sera» (EE); «filho achegate a 
seruir deus» (VC); «Em aquelle tempo 
achegauãsse a Jhesu os publicamẽte 
maaos e peccadores» (EE); «ha nocte 
pasou e o dia se achegou» (S); «e 
acheguãdo muytas ajudas e achegou 
as» (VC); «E achegou se a huũ çidadão 
da quelle regno» (VC); «mas huũ 

samaritano caminhando achegouse 
a elle» (EE); «e achegousse e tãgeo 
aquelle pequeno lugar ou pequeno leito» 
(VC); «Assy tambem ho apostollo neesta 
epistolla achegua ha sancta escriptura» 
(EE); «Estas taaes mall se acheguã 
ou mall se metem» (VC); «porque 
achegua se o tẽpo em que fara» (VC); 
«Achegua te ajnda a fazer peendẽça» 
(VC); «Accedite ad deũ. acheguaae 
vos a deus» (VC); «ha hy cousa mais 
proxima e acheguada que he a cabeça 
aos mẽbros» (VC); «fazendo se a nos 
mais acheguado» (VC); «Apres destas 
cousas acheguãdo se a pascoa ante da 
paixõ do senhor huũ anno» (VC); «por 
quanto acheguado he aos que o chamã» 
(VC); «porque a alma começa de viuer 
acheguãdo se e apeguãdose aa pallaura 
de deus» (VC); «nõ veẽ nẽ som presentes 
ou acheguados» (VC); «Porque 
acheguãdose a tẽptaçõ começarom os 
seus olhos de se agrauar e enfraqueçer» 
(VC); «e achegualla e aculpalla em 
beẽs» (VC); «quãdo quer que nos nos 
acheguamos aos misterios diuijnaaes» 
(VC); «E minguando lhe as forças e 
acheguando se aa morte» (VC); «mais 
fortemente acheguandose a elle per 
contẽplaçõ» (VC); «(Acheguandosse) 
segũdo Goram corporalmente e ajnda 
spiritual» (EE); «por nos mais confirmar 
e acheguar ao amor da verdade» (VC); 
«Onde fazer lhe ha tẽplo e acheguar 
se ham a elle ateesque sua mẽtira se 
descubra» (VC); «acheguar sea Christo 
que he dador do regno dos çeeos» 
(VC); «E por acheguarẽ tormẽto ao 
escarneho» (VC); «e amarẽse huũs a 
outros e acheguaremse caridosamente» 
(VC); «per devoçam se acheguarõ a 
elle» (VC); «e acheguarõ se a elle» 
(VC); «E por acheguarẽ tormẽto ao 
escarneho» (VC); «amarẽse huũs a 
outros e acheguaremse caridosamente» 
(VC); «per devoçam se acheguarõ a elle» 
(VC); «e acheguarõ se a elle e leuãdo cõ 
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sigo mudos e çegos» (VC); «E como se 
acheguarom» (VC); «acheguarom se os 
discipollos e disserõ lhe» (VC); «veendo 
que Johane daua testimunho de Christo 
acheguaromse a elle» (VC); «possuir 
as cousas terreaaes e acheguarse 
perfeitamẽte aas celestriaaes» (VC); 
«acheguarsea o regno dos ceeos» (VC); 
«Aquelle he a ty proximo ao qual tu 
te acheguas auẽdo merçee e cõpaixõ» 
(VC); «mas acheguase a nos» (VC); «na 
alteza dos çeeos acheguãse as cõpanhas 
dos fiees cõ deuota voõtade» (VC); «Deu 
graças porque acheguasse o cõprimento 
de seu desejo» (VC); «mas doçemẽte 
a acheguaste aa boca chea de trayçõ e 
maldade» (VC); «e acheguate aas boõas 
ryquezas» (VC); «que vinha pera elle e 
que se acheguaua pera elle de dentro mais 
que de fora» (VC); «(e erã acheguados) 
ou se acheguauã» (VC); «E nom os 
confortaua alguẽ mas acheguauamsse 
de cada parte os que os atormentauam 
mais» (VC); «acheguauase o dia da 
festa dos judeos que he chamado pascoa» 
(VC); «Acheguayuos vos sempre em o 
senhor» (VC); «E bõa cousa he que eu 
me achegue e apegue a deus» (VC); 
«mas poucos sam aquelles que acheguẽ 
a bem» (VC); «E porẽ todos aquelles 
que em pecado perdemos a graça 
acheguemos seguramente aaquela que 
he achador de graça» (VC); «ajnda 
que todo te achegues pera esto» (VC); 
«Segunda mostrou aa jrmaã que o 
asseẽtar de Maria nõ era oucioso ante era 
achegada a milhores autos» (EE); «pero 
sempre estã achegados» (EE); «os justos 
e cathollicos se lhe achegarõ como 
a çintura e o çinto estam achegados 
ao homẽ» (EE); «logares vazios hõde 
estan achegadas as auguas» (EE); «mais 
no seruiço e feruor do senhor, e mais 
hachegados ha Deus» (S); «e o dia he 
achegado» (EE); «e ella he acheguada 
a elle per casto amor» (VC); «mays 
ou menos sam achegados a nos» (C); 

«seram acheguados a elle por amor 
da doçura dedẽtro» (VC); «e aquelle 
derramaas que som acheguadas» (VC); 
«E da parte dos accessores a que stam 
acheguados a elle» (VC); «auia de nõ 
seer digno de star acheguado» (VC).

acidental, adj. (de accidentale-m). Que 
acontece por acaso; contingente; 
eventual. Formas: accidental (VC, 2); 
accidẽtal (VC, 3); açidemtaees (S, 1); 
açidẽtal (S, 2). Contextos: «E os dotes 
do corpo em guallardom accidental» 
(VC); «e aureola he premyo e guallardõ 
accidẽtal» (VC); «se errase na calidade 
ou em as outras cousas que som asi 
açidemtaees nom sse embargaria o 
matrymonio» (S); «Ha açidẽtal he asi 
como o que capam ou he malefiçiado» 
(S); «E quãto ao ẽbargo açidẽtal, os que 
son casados nom podẽ casar» (S).

acidentalmente, adv. (de acidental 
+ -mente) .  Por acaso.  Formas: 
acedẽtalmẽte (VC, 1). Contexto: 
«Empero acedẽtalmẽte lhe faz ẽpacho» 
(VC).

acidente, subs. (do lat. accidente-m). 
Acontecimento imprevisto; contingên-
cia; qualidade não essencial. Formas: 
accidentes (VC, 2); accidẽte (EE, 1); 
acçidẽte (VC, 1); accidẽtes (VC, 2); açi-
dente (S, 2); açidẽtes (EE, 2); haçidente 
(S, 1). Contextos: «mas os accidentes so 
os quaaes he contheudo se britã» (VC); 
«sõ feitas a alguẽ por alguũ acçidẽte que 
lhe acõteça» (VC); «porque em deus nõ 
ha accidẽte mas os accidẽtes que aly 
stã ditas as palauras ficã sem subiecto» 
(VC); «mas dizẽsse maaos por accidẽte 
pella miseria e pena que os homees pa-
deçem» (EE); «asi como por ẽfermidade 
ou por outro qual quer açidente» (S); 
«Nem adoram as espeçias sacramẽtaaes 
como deus e os açidẽtes ficarõ» (EE); 
«E sse lhe rrecreçer haçidente de infir-
midade» (S).

acídia, subs. (do do grego ¢κηδία, pelo 
lat. acidia-m ou acedia-m). Negligência; 
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indiferença; preguiça; um dos sete 
pecados mortais. Formas: accidia (S, 1; 
TC, 3; VC, 7); acidia (S, 11; TC, 1; VC, 
3); açidia (S, 19; VC, 1; C, 2); açidya (S, 
2); açydia (S, 1); auçidia (S, 1); daçidia 
(C, 1). Contextos: «Pequey por accidia 
da boca, preguyçosamẽte fazẽdo oraçon 
sem feruor de deuaçon» (S); «Seguese 
do pecado da accidia» (TC); «em o qual 
tẽpo he mais graue o pecado da accidia» 
(VC); «E daqui naçe açidia. E a acidia 
buscando cõsolaçom ffaz escaçesa» 
(S); «Capitolo da acidia» (TC); «E 
açidia he deixarsse homẽ quãto a alma 
do boo uso e exerçiçio boo e a vondade 
de vertudes» (S); «O septimo peccado 
mortal he açidia e nelle peccã todos 
aquelles que per tristeza, negrigẽçia e 
preguiça leixam de hir aa ygreja e ouuir 
os offiçios diuinos a que som obrigados» 
(C); «assy da yra he açidia e da açidya 
he yra longa que dura muito tẽpo» (S); 
«conuẽ a saber: tristeza e açydia» (S); 
«Pequey por auçidia» (S); «Titollo 
daçidia» (C).

acidioso ,  subs .  (do lat .  medieval 
acidiosu-m). Preguiçoso; indolente. 
Formas: acidiosos (VC, 1). Contexto: 
«assy como sam os ouciosos e acidiosos» 
(VC).

acima, adv. (de a- + cima). Na parte mais 
alta; em lugar precedente ou anterior. 
Formas: acima (VC, 1); açima (VC, 
27; C, 16; EE, 10); açyma (VC, 5). 
Contextos: «aleuãtate acima minha 
alma cõ aquelle esforço que poderes» 
(VC); «ou das coores açima decraradas» 
(C); «vay a meus jrmaãos e dilhes que 
vou açima a meu padre» (EE); «se 
ẽuorilhaua des ẽfundo atees açyma» 
(VC).

acima de, loc. adv. Em lugar superior a. 
Formas: açima d’ (VC, 2; EE, 2); açima 
de (VC, 1). Contextos: «e sobysse açima 
da alteza dos ceeos» (VC); «sobio açima 
da naue de Pedro» (VC); «e poseo sobre 
açima do tẽplo» (EE); «mas ajnda ẽ 

Christo trespassamos açima de todollos 
ceeos» (VC).

acinte, adv. (do lat. a scinte, alteração de 
a sciente, sabendo). Com conhecimento 
de causa; de propósito; de forma 
intencional. Formas: aciinte (TC, 6); 
açijnte (EE, 3); açinte (VC, 2; EE, 2); 
acynte (TC, 1). Contextos: «quem iurar 
aciinte falso testemunho ou constrãge 
outrem que o iure sete anos de peendẽça» 
(TC); «quantos maaos pemsamentos 
alguũs reçebem açijnte em seu coraçõ» 
(EE); «e pecando açinte mais despreza 
deus» (VC); «se isto faz con proposito 
e açinte sempre peca» (EE); «perteẽçe 
aas maas obras que açinte se emcubrem» 
(EE); «Quem iurar acynte .x. dias a pam 
e augua» (TC).

aciprestadego, subs. (de arciprestado + 
-ego). O mesmo que arciprestadego: 
arciprestado; dignidade ou jurisdição de 
um arcipreste. Formas: açiprestadego 
(S, 2). Contexto: «deuen veer e saber 
a vida de todolos ssaçerdotes que ssom 
en seu açiprestadego e estar na ygreja» 
(S); «deuen teer cuydado do pouoo e 
da clerizia e de seu açiprestadego» (S).

acipreste, subs. O mesmo que arcipreste. 
Formas: açiprestes (S, 2); haçiprestes 
(S, 1). «esto se entẽde dos açiprestes que 
som nas ygrejas cathedraees» (S); «Os 
açiprestes que ssom nos outros lugares 
ou aldeas deuen teer cuydado do pouoo 
e da clerizia» (S); «pecam os haçiprestes 
se as nom fazem como deuẽ» (S).

acipreste 2, subs. O mesmo que cipreste. 
Formas: açipreste (EE, 2); açypreste 
(EE, 1); da cipreste (VC, 1). Contextos: 
«O açipreste he hũa aruore apropiada 
para saarar os corpos» (EE); «Como 
çedro em o Libano som enxalçada, e 
como açipreste no Monte de Syõ» (EE); 
«como cedro em o Libano som ẽxalçada, 
e como açypreste em o Mõte de Syõ» 
(EE); «e o paao aleuantado e dereito pera 
çima era da cipreste» (VC).

aclipse, sub.s O mesmo que eclipse. 
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Formas: aclypse (VC, 1). Contexto: 
«porque acerca de Athenas foy visto 
aqueste aclypse» (VC).

aço, subs. (regressivo de aceiro, este do 
lat. aciariu-m). Liga de ferro e carbono 
endurecido pela têmpera. Formas: aço 
(VC, 1). Contexto: «assi como a pedra 
diamante tira pera si o ferro ou aço» 
(VC).

acoar, vb. (de a- + coar). O mesmo que 
coar: passar pelo coador; purificar. 
Formas: acoauã (VC, 1). Contexto: «e 
auiã de reger o poboo çegos que reuoluiã 
o entẽdimẽto das scripturas que acoauã 
e alimpauã o moxã» (VC).

açodadamente, adv. (de açodado + 
-mente). Apressadamente. Formas: 
açodadamẽte (VC, 1). Contexto: «Cõdi-
çõ de porcos teẽ os homẽs que comẽ 
açodadamẽte» (VC).

acoimador, subs. (de acoimado + -or). 
O que censura; repreendedor. Formas: 
acoymadores (VC, 1). Contexto: «e 
ajnda per nossas obras de nos partirmos 
dãte os olhos dos reprehẽdedores e 
acoymadores por tal que nõ creça por 
aquello a ẽueja em elles» (VC).

acoimar, vb. (de a- + coimar). Lançar 
coima a; repreender; censurar; acusar; 
castigar. Formas: accoymarẽ (VC, 
1); acoyma (VC, 1); acoymã (VC, 1); 
acoymalo (VC, 1); acoymar (VC, 3); 
acoymarẽ (VC, 2); acoymasse (VC, 1); 
acoymassem (VC, 1); acoymauam (VC, 
1); he acooymado (VC, 1). Contextos: 
«e roguando deus por os que vos 
perseguirẽ e accusarẽ ou accoymarẽ» 
(VC); «porque aquelle que acoyma e 
arreprehẽde as cousas que vee a olho» 
(VC); «nõ ho acoymã da saude que 
deu» (VC); «os ajudase a acoymalo e 
reprehẽdello» (VC); «ou começarõ de 
acoymar as suas razões» (VC); «mas 
buscauam camjnho de o acusarem e 
acoymarẽ» (VC); «porque nõ achaua 
collor nem causa de que o acoymasse» 
(VC); «mas buscauã como o acusassem 

e acoymassem» (VC); «cõfunder 
a malliçia dos que o acoymauam e 
reprehẽdiã» (VC); «he acooymado e 
acusado» (VC).

acoitamento, subs. (de acoitar + -mento). 
Ato ou efeito de acoitar; sofrimento. 
Formas: acoytamẽto (VC, 1). Contexto: 
«se pode chamar luyta cõtra a morte. ou 
acoytamẽto da morte» (VC).

acoitar, vb. (de a- + coita + -ar). Causar 
coita ou sofrimento; afligir; magoar. 
Formas: acoytaua (VC, 1). Contexto: 
«E nom seendo emtom achado a madre 
se acoytaua e aficaua nom auẽdo ja 
sperança de o achar» (VC).

acolá, adv. (do lat. eccu-m illac). Além; 
naquele lugar. Formas: acolla (VC, 
1; EE, 1). Contextos: «seras acolla 
emxalçado e mayor» (VC); «mas viue 
o senhor que leuou e tornou acolla a 
semẽte da casa de Ysrrael» (EE).

acolheita, subs. (do lat. accollecta-m, part. 
de accolligere). Acolhimento; abrigo. 
Formas: acolheita (VC, 1); acolheitas 
(VC, 1). Contextos: «Remigio leesse 
que o senhor ouue tres acolheitas .s. 
acolheita da barca e do mõte e do 
deserto» (VC).

acolher, vb. (do lat. medieval accolligere). 
Dar refúgio; admitir em sua companhia; 
associar. Formas: acolhamos (VC, 1; 
EE, 1); acolhe (S, 1; VC, 1); acolhẽ (VC, 
1); acolhem (VC, 2); acolheo (VC, 1; 
HV, 1); acolher (VC, 2); acolheste (HV, 
1); acolhestesme (S, 1); acolhia (VC, 1); 
acolhiase (VC, 1). Contextos: «querees 
que vaamos e acolhamos» (EE); «o que 
rreçebe esta hordem rreçebe e acolhe os 
boos na ygreja» (S); «cautellas e escusas 
onde se acolhẽ por nõ seerẽ filhados 
em suas mallicias» (VC); «e as cousas 
necessarias pera os que se acolhem a 
elle pera se defensarẽ» (VC); «de como 
o acolheo Jacob em sua casa» (HV); 
«pensa tu de te acolher agora» (VC); 
«Por quanto sem meu mãdado acolheste 
o mestre salla do emperador em tua casa» 
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(HV); «hospede era e acolhestesme» 
(S); «E leuouos aa casa onde per entom 
se acolhia. na quella terra» (VC); «E 
quando quer que era apertado e aficado 
das cõpanhas acolhiase alguũ destes» 
(VC).

acolhimento, subs. (de acolher + -mento). 
Ato ou efeito de acolher; abrigo; refúgio. 
Formas: acolhimẽto (VC, 1). Contexto: 
«porque as casas de deus e as ygrejas 
som corte e acolhimẽto dos guaados .s. 
dos fijees e de todos os outros» (VC).

acólito, subs. (do grego ¢κόλουθος, pelo 
lat. eclesiástico acolythu-m). O que 
acompanha e auxilia o sacerdote na 
missa. Formas: acholitos (S, 2); acolito 
(S, 7; VC, 1); acolitos (S, 1). Contextos: 
«os acholitos asçenden çyrios e teenos 
ardendo» (S); «Ha ordem de acolito 
he poderyo pello qual o que esta orden 
rreçebe sse despõe e aparelha a trazer e 
teer os çiryos» (S); «louuou o oficio do 
acolito ou do que traz a çirio» (VC); «E 
os acolitos seruẽ aos ministros do altar 
aparelhãdo a ostia e o ujnho e ençẽdẽdo 
os çiryos e alomeando» (S).

acompanhamento, subs. (de acompanhar 
+ -mento). Ato ou efeito de acompanhar, 
de ir ou estar junto a algo ou alguém. 
Formas: acompanhamẽto (VC, 1). 
Contexto: «e assy aqueste seer aa deestra 
importa e significa huũ acompanhamẽto 
de honrra» (VC).

acompanhante, adj. (de acompanhar + 
-ante). Que acompanha; que segue ou 
está junto a. Formas: acõpanhante (VC, 
1); acõpanhantes (VC, 2). Contextos: «e 
pousa a maão per a graça acõpanhante» 
(VC); «E ha hy outras cousas que som 
acõpanhantes e cõcomitãtes» (VC); 
«homeẽs stauees e firmes e benignos. e 
nõ prigujçosos. nẽ acõpanhantes cõ os 
maaos homeẽs» (VC).

acompanhar, vb. (do lat. *accompaniare, 
es te  de companium ,  sociedade, 
camaradagem). Fazer companhia a 
alguém ou alguma coisa; deslocar-

se com alguém; estar junto com. 
Formas: a cõpanha (VC, 3); acompanha 
(VC, 1; EE, 1); acompanhã (VC, 1); 
acompanhada (EE, 5); acompanhado 
(VC, 1); acompanhando (EE, 1); 
acompanhãno (VC, 1); acompanhar (VC, 
1); acompanhara (VC, 1); acompanharas 
(VC, 1);  acompanharõ (VC, 1); 
acompanhate (VC, 1); acompanhaua 
(VC, 1); acompanhauaa (VC, 1); 
aconpanhado (VC, 1); aconpanham (S, 
1); aconpanhar (VC, 1); aconpanhar 
teey (VC, 1); acõpanha (VC, 9; EE, 2); 
acõpanhã (VC, 4); acõpanhada (VC, 
1); acõpanhado (VC, 1); acõpanhãdo 
(S, 1; VC, 1); acõpanhados (VC, 2); 
acõpanhallos (C, 1); acõpanhalo (S, 1); 
acõpanhando (VC, 1); acõpanhandoa 
(VC, 1); acõpanhao (VC, 2); acõpanhar 
(VC, 4; EE, 1); acõpanharẽ (VC, 1); 
acõpanharllo has (VC, 1); acõpanharmos 
(VC, 1); acõpanharõ (VC, 1; HV, 1); 
acõpanharõte (VC, 1); acõpanhas (VC, 
1); acõpanhasem (VC, 1); acõpanhasse 
(VC, 2; HV, 1); acõpanhassem (VC, 1); 
acõpanhaua (VC, 4); acõpanhauã (VC, 
4); acõpanhauam (VC, 1; HV, 1; EE, 1); 
acõpanhes (VC, 2); acõpanhou (VC, 2; 
EE, 1); foy acõpanhada (VC, 1); seer 
acõpanhados (VC, 1). Contextos: «ja 
nõ poderas de ligeiro passar alguũas 
das boõas cousas que mãdadas sõ 
per custume que a cõpanha e ajuda a 
natureza» (VC); «a caridade acompanha 
ha verdadeira paz» (EE); «porque 
aquelles que a seruem e acompanhã 
e ajudã som os bemauẽturados anjos» 
(VC); «se deuia Christo teer vida 
solitaria ou acompanhada» (EE); 
«mas star em pẽna acompanhado de 
ladroões» (VC); «e acompanhando os 
setenta e dous caualleiros» (EE); «e 
acompanhãno com a deuoçõ da ffe» 
(VC); «teem em custume a vãa gloria de 
acompanhar» (VC); «E tanta ligeyriçe 
nos acompanhara» (VC); «pensa agora 
como a ajudaras e acompanharas 
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em sua tristeza e door» (VC); «que 
a acompanharõ atees aly» (VC); «E 
acompanhate agora que padeçes» (VC); 
«e Anna prophetissa que acompanhaua 
e hya de huũ costado com reuerencia» 
(VC); «e Josep com choro e door de 
coraçom acompanhauaa» (VC); «E 
aconpanhado de tantos maaos homeẽs» 
(VC); «o saçerdote deue outorgar os 
perdõees que foron outorgados pellos 
padres santos aos que aconpanham 
ho corpo de Deus» (S); «mas por 
aconpanhar com os demonios que 
andam no aar» (VC); «eu me asentarey 
contigo em terra e aconpanhar teey» 
(VC); «e assy meesmo he cousa que 
acõpanha ho matrimonio como he 
ho poer do anel» (EE); «As obras 
daquelles acõpanhã a justiça» (VC); 
«do marido seer seruida e acõpanhada 
mayormente quando fugio ao Egypto» 
(VC); «acõpanhado de ãgeos do ceeo 
que dizia» (VC); «tãgen a cãpaynha e 
todos os que vã acõpanhãdo ho adorã» 
(S); «que em toda sua vida guãçarom 
acõpanhados» (VC); «A seitima he 
soterrar os mortos e acõpanhallos ẽ 
suas exsequias e sepulturas» (C); «deue 
fincar os giolhos e acõpanhalo» (S); 
«E por quanto hiã em obra de piedade 
acõpanhando o finado» (VC); «e hyãse 
cõ ella acõpanhandoa per o caminho» 
(VC); «acõpanhao tu outros mil» 
(VC); «ẽpero se queriã acõpanhar seus 
maridos era bem e cousa de louuar» 
(EE); «e stam darredor dalgũa pessoa 
por a acõpanharẽ» (VC); «acõpanharllo 
has cõ os apostollos» (VC); «Se pero 
a nossa ffe acõpanharmos cõ obras» 
(VC); «e o acõpanharõ atee o tẽplo» 
(HV); «acõpanharõte com ladroões» 
(VC); «quando vir que per tal maneira 
e diligẽcia acõpanhas o seu filho em 
todo» (VC); «e acõpanhasem ensinãça 
todos em huũ coraçõ o seguẽ por 
amor» (VC); «truxo cõ sigo hũa sua 
filha e hũa boõa dona de grãde linhagẽ 

que a acõpanhasse» (HV); «que o 
acõpanhassem por tal que aquelle 
millagre tã fresco mostrasse que nõ 
morrera Christo por fraqueza nem 
enfirmidade» (VC); «e mayormẽte a 
Magdalena que acõpanhaua sempre e 
nũca jamais se partija della» (VC); «e 
ambos acõpanhauã como parceyros e 
familiares do senhor» (VC); «e cõ os 
çinco caualleyros que o acõpanhauam» 
(HV); «e que acõpanhes cõ elles cõ 
grande allegria assy como se fossem 
senhores e reis» (VC); «e se acõpanhou 
cõ elles» (EE); «mas ajnda mais foy 
acõpanhada e procurada de ty» (VC); 
«quaaes quer que mereçerõ seer 
acõpanhados» (VC).

aconselhar, vb. (de a- + conselhar). 
Dar conselho; admoestar. Formas: 
acomselham (EE, 1); aconselhãdo (VC, 
1); aconselhamus (HV, 1); aconselhar 
(S, 1; VC, 1); aconselhara (EE, 1); 
aconselharõ (EE, 1); aconselhaua (VC, 
1); aconselhe (VC, 1); acõselha (EE, 
1); acõselhado (TC, 1); acõselhar (VC, 
2); acõselhara (EE, 1); acõselharõ (EE, 
1); acõselharse (VC, 1); acõselhasse 
(VC, 1); acõselhe (VC, 1); acõselhou 
(VC, 1; HV, 1); dacõselhar (C, 1); he 
acõselhado (VC, 1). Contextos: «ca 
mays acomselham os exemplos que as 
palauras» (EE); «faze o que as de fazer 
mandãdo lho per mandamento que 
fezesse a trayçom nem o aconselhãdo» 
(VC); «e vos aconselhamus lealmẽte» 
(HV); «Ha segũda he aconselhar a 
seu proximo se o vee errar» (S); «em 
segredo aconselhara» (EE); «pello qual 
aconselharõ ao capitam da çidade que o 
prendesse e o matasse» (EE); «porque 
nom semelhasse que elle o preguntaua e 
se aconselhaua com elle em as obras que 
fazia» (VC); «ou a outro que aconselhe» 
(VC); «Assy ho apostollo nesta epistolla 
acõselha aos prellados que deuem com 
dilligençia pooer por obra ho offiçio 
a elles emcarregado» (EE); «e asi se 
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acha ele depois por mal acõselhado» 
(TC); «con entençõ de lhes preeguar ou 
de as acõselhar ou por outras cousas 
semelhantes» (VC); «e em segredo o 
acõselhara e lhe magnifestara a ẽsynãça 
do seu saber» (EE); «e os mais velhos 
acõselharõ ao pouoo que demãdassẽ a 
Barrabas e matassẽ a Jhesu» (EE); «e per 
acontiçimento pode a alma afaaguarse 
ou acõselharse» (VC); «porque huũ 
se acõselhasse cõ o outro» (VC); «Os 
principes dos sacerdotes e os mais velhos 
acõselharõ ao pouoo que demãdassẽ a 
Barrabas» (EE); «Outro que teẽ conselho 
reja e acõselhe o proximo» (VC); 
«Como o emperador se acõselhou cõ 
sua cõpanha» (HV); «leixã dacõselhar 
e cõfortar seus prouximos» (C); «cõprir 
aquello que he acõselhado» (VC).

aconsolatório, adj. (de a- + consolatório). 
O mesmo que consolatório. Formas: 
acõsollatoria (VC, 1). Contexto: «Esta 
he acõsollatoria ao soo e muj boo 
cõpanheiro pera auer prazer cada dia» 
(VC).

acontar, vb. (de a- + contar). O mesmo que 
contar: determinar. Formas: acõtoume 
(VC, 1). Contexto: «e acõtoume aa 
misericordia em a qual çessa o juyzo 
e onde ha saude que se nõ pode contar 
amerçea te de my» (VC).

acontecer, vb. (do lat. *contingescere, 
incoativo de contingere). Ocorrer; 
suceder; tornar-se realidade. Formas: 
a cõteçer (VC, 1); acomteçe (VC, 1); 
acomteçeo (S, 1; EE, 1); acomteçer (S, 
2); acomteçesse (S, 1); acomteçessem 
(S, 1); aconteçã (EE, 1); aconteçe (S, 
5; VC, 19; EE, 1); aconteçẽ (S, 2); 
acontẽce (VC, 1); aconteçeeo (EE, 5); 
aconteçem (VC, 1; EE, 1); aconteceo 
(TC, 2); aconteçeo (S, 3; VC, 6; EE, 
18); aconteçeote (S, 1); acontecer (S, 
1); aconteçer (S, 9; VC, 11; C, 1; EE, 3); 
aconteçera (VC, 2; EE, 1); aconteçerã 
(VC, 1); aconteçerem (VC, 2; EE, 1); 
aconteçeria (S, 1; VC, 1); aconteçerõ 

(VC, 1); aconteçerom (VC, 3; EE, 4); 
aconteçese (S, 2); acontecesse (VC, 
1); aconteçesse (VC, 1); aconteçessem 
(VC, 3); aconteçia (VC, 1); aconteçiam 
(EE, 2); acontesce (EE, 1); acontesceo 
(EE, 1); acontesçeo (EE, 2); acõteça 
(VC, 5; EE, 1); acõtece (TC, 3; VC, 1); 
acõteçe (S, 1; VC, 23; C, 3; EE, 8; RP, 
3); acõteçẽ (VC, 2; RP, 1); acõteçeeo 
(EE, 13); acõteçem (VC, 1); acõteceo 
(EE, 1); acõteçeo (S, 2; VC, 8; EE, 6); 
acõtecer (TC, 1; VC, 2); acõteçer (S, 2; 
VC, 8; C, 2; EE, 2; RP, 1); acõtecera 
(TC, 1; VC, 1); acõteçera (VC, 5; EE, 
1); acõteçerẽ (VC, 2); acõteçeria (VC, 
1); acõteçeriã (VC, 1); acõteçerõ (VC, 
3; EE, 1); acõteçerom (VC, 1; EE, 1); 
acõteçese (S, 2); acõtecesse (VC, 1); 
acõteceu (TC, 1); acõteçia (VC, 4); 
acõteciam (VC, 1); acõteeçe (VC, 1); 
acõtesce (EE, 1); acõtesceeo (EE, 1); 
forom acõteçidas (EE, 1); haconteçer 
(S, 1). Contextos: «e por a duuida 
do que podera a cõteçer» (VC); «ca 
verdadeyramemte oje e cadahuũ dia 
assy acomteçe» (VC); «que per sua boca 
confese como lhe acomteçeo» (S); «aqui 
entemdo dizer das duuydas que açerqua 
deste sacramento podem acomteçer» (S); 
«E sse começando a dyzer as palauras 
acomteçesse tal embargo ao saçerdote 
que as nom podesse acabar» (S); «asy 
como se acomteçessem a elle» (S); «Ca 
neçessareo he que aconteçã primeyro 
estas cousas mas nõ seera logo a fim» 
(EE), «por a qual o enuejosso ha prazer 
e allegrya no dapno de seu proximo e 
mal que aconteçe a outro» (S); «por cada 
pecado e de muitas cousas e duuidas que 
tocam e aconteçẽ neste sacramento» (S); 
«E comunmẽte acontẽce que aquelles 
que se fazẽ mais auantejados em algũas 
virtudes que os outros» (VC); «e todo o 
susodito aconteçeeo no nouo testamẽto» 
(EE); «por diuersos casos que aconteçem 
aa molher e filhos e a companha» (EE); 
«cõfesese se lhe aconteceo em alguũ 
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tempo seer bebedo» (TC); «Ca muytas 
vezes aconteçeo que por louuãça» (S); 
«Aconteçeote nũca puluçon» (S); «esta 
de parto ou em mẽstruo que no tempo 
soee acontecer as molheres segũdo 
sua natureza» (S); «E mãdamos aos 
freigueses de qual quer ygreja a que 
aconteçer que o abade nõ fizer perssoal 
e continua residençia» (C); «E jsto vos 
aconteçera em testimunho» (EE); «deue 
creer que aconteçerã segũdo algũas 
representações da jmaginaçõ» (VC); 
«cayndo por minha paçiençia quando 
vos aconteçerem» (EE); «por que por 
ventura aconteçeria ysto por pecado de 
algũ delles» (S); «E que pensse em todas 
as circõstancias e cousas que aconteçerõ 
acerca da dicta paixom» (VC); «E agora 
sobre todo esto oje he o terçeiro dia 
que aconteçerom estas cousas» (EE); 
«Se aconteçese que manco ou mudo 
quisessem bautizar» (S); «E porẽ dizia 
elle que ajnda que acontecesse perigoo 
de morte que nõ se poderia per alguũa 
maneira tirar de sua fe» (VC); «em tanto 
que se aconteçesse de aueres de tomar 
ho euuangelisteyro» (VC); «Se cousas 
de tristeza sempre aconteçessem quem 
as soportaria» (VC); «esse aconteçia 
per cajã que tocassem algũa cousa 
daquellas que a ley julguaua por nõ 
limpas» (VC); «Todas estas aconteçiam 
em figura aaquelles» (EE); «Respondese 
que esto nam se acontesce por parte de 
Jhesu mas por culpa do homẽ» (EE); 
«e caminhando acontesceo que como 
se chegasse a Damasco» (EE); «assy 
como acontesçeo nos dias de Lot» (EE); 
«nom queira deus senhor que te acõteça 
ysto» (EE); «E esto acõtece quando 
o homẽ pode fazer algũ bem» (TC); 
«por que muitas vezes acõteçe que os 
arçediaguos» (C); «quando ha cometa 
apareçe acõteçẽ mortes de gẽtes» (RP); 
«E esto acõteçeeo o dia da asçẽssõ como 
se mostra no derradeyro de Matheus» 
(EE); «e acõteçeeo estando hy que se 

comprirom os dias de parir» (EE); «e de 
todo cree que todas cousas te acõteçem e 
veẽ de tam grande caridade de Christo» 
(VC); «acõteceo como esteuesse Jhesu 
ẽ logar orãdo como se disse» (EE); «sse 
este malefiçio lhe acõteçeo despois do 
casamento ante que ouue ajũtamento cõ a 
molher» (S); «polas quaes cousas se soẽ 
acõtecer» (TC); «das duuidas que podẽ 
acõteçer neste sacramẽto» (S); «e pode 
acõteçer cada dia» (RP); «e disserõno 
a el rey como lhe acõtecera» (TC); «e 
quando Pedro foy marauilhado com sygo 
meesmo do que acõteçera depois que 
fora correndo ao muymẽto» (EE); «saluo 
se acõteçerẽ a algũas pessoas» (VC); «e 
assy viuiã ambos muy allegres em sua 
pobreza segũdo acõteçeria a nos» (VC); 
«foy achado que cadahuũ dia do anno 
acõteçeriã mais de .ccc. festas» (VC); 
«e estes dous contauam aos discipollos 
as cousas que acõteçerõ no caminho» 
(EE); «E elles falauam antre sy de to[da]
llas cousas que acõteçerom» (EE); «E sse 
despois da copula carnal acõteçese este 
malefiçio, nõ sse aparta o matrimonyo» 
(S); «por tal que quando lhes acõtecesse 
nõ desesperassem da saluaçom» (VC); 
«e per tua negligẽcia acõteceu» (TC); 
«onde lhe acõteçia de star» (VC); 
«quãdo acõteciam algũas grãdes cousas» 
(VC); «Muytas vezes acõteeçe que ho 
homẽ nõ teẽ a voontade no mundo» 
(VC); «dos quaaes acõtesce ao homẽ 
vsar aas vezes bẽ» (EE); «E a estoria 
deste euãgelho acõtesceeo no ãno xxxiij. 
de Jhesu Christo a xx. de março en 
domĩgo na x. luũa na vj. indiçom» (EE); 
«e vierom e contarõ a seu senhor todallas 
cousas que forom acõteçidas» (EE); «das 
duuidas que podem haconteçer quamto 
haa emtençom» (S).

acontecimento, subs. (de acontecer + 
-mento). Ato ou efeito de acontecer; 
ocorrência ;  evento .  Formas:  a 
conteçimento (VC, 1); aconteçimemto 
(VC, 1); aconteçimento (VC, 4); 
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aconticimento (VC, 1); acontiçimento 
(VC, 5);  acontiçimẽto (VC, 1); 
acõteçimẽto (VC, 4); acõteçimẽtos (VC, 
1); acõteçymẽtos (VC, 1); acõticimẽto 
(VC, 2). Contextos: «foy assi feito per 
ventura e a conteçimento» (VC). «abrio o 
liuro achou logo nom per aconteçimemto» 
(VC); «nõ per neçessidade da ventura 
ou de aconteçimento mas per voõtade 
do padre e minha» (VC); «nom o 
achou per aconticimento. mas porque 
o buscou com diligẽcia» (VC); «nõ per 
acontiçimento de ventura» (VC); «Nem 
foy esta virgem achada de sobreventa 
nem per acontiçimẽto. mas predestinada 
de sempre» (VC); «ajnda que algũa vez 
per acõteçimẽto possam mostrar de sy 
outra cousa» (VC); «porque spantos 
do çeeo e nouidade de acõteçimẽtos 
mundanaaes porque grãdes signaaes 
serã» (VC); «faz a predestinaçõ de deus 
aos acõteçymẽtos que hã de auer as 
cousas» (VC); «Nõ veo aquesto diz elle 
per acõticimẽto mas per despensaçõ da 
diuinal pyedade foy feyto» (VC).

acontemplativo, adj. (de a- + contempla-
tivo). O mesmo que contemplativo. For-
mas: acontẽplatiua (VC, 1). Contexto: 
«Se lee na assumpçõ da virgẽ Maria a 
qual segundo aqui se mostra foy autiua 
e acontẽplatiua» (VC).

acontentar, vb. (de a- + contentar). O 
mesmo que contentar: satisfazer os 
desejos. Formas: acontentara (EE, 1). 
Contexto: «como acontentara a sua 
molher» (EE).

aconter, vb. (de a- + conter). Impedir; 
refrear o ímpeto. Formas: acomteer 
(S, 1). Contexto: «primeiramente em 
acomteer as cousas arduas e gramdes» 
(S).

açor, subs. (do lat. acceptore-m). Ave de 
rapina. Formas: açor (TC, 1; VC, 2). 
Contextos: «asy como he o açor ou 
falcõ» (TC); «Quanto a deus per duas 
propriedades porque a poonba pousasse 
sobre a agoa porque veja a soonbra do 

açor» (VC); «e muytas vezes acõteçe 
que entre tãto lhe da a sseeta ou o açor 
veẽ a ella e arebataa» (VC).

acordadamente, adv. (de acordado + 
-mente). Em conjunto; unidamente. 
Formas:  acordadamẽte (VC, 1). 
Contexto: «toda pelleja que se faz 
acordadamẽte per hũa voõtade e coraçõ 
de todos esta pare vinçimento» (VC).

acordamento, subs. (de acordar + -men-
to). Ato de acordar ou despertar do sono. 
Formas: acordamento (VC, 1). Contex-
to: «a qual dormiçom e acordamento 
significa os tres mortos que o senhor 
resuscitou» (VC).

acordante, adj. (de acordar + ante). 
harmonioso; afinado. Formas: acordãte 
(VC, 1). Contexto: «por as quaaes 
cousas todos jrmaãos cãtemos jũtamẽte 
ẽ hũa voz acordãte» (VC).

acordar, vb. (do lat. medieval accordare, 
este de cor, cordis, coração). Ajustar; 
concordar; conceder; recordar; lembrar; 
despertar, acordar do sono. Formas: 
acorda (S, 4; VC, 9; EE, 1); acordado 
(VC, 5); acordãdo (S, 1; VC, 2); 
acordados (VC, 2); acordam (VC, 1; 
EE, 2); acordando (S, 1); acordandome 
(S, 1); acordar (S, 5; VC, 6; EE, 1); 
acordarẽ (VC, 1); acordarem (VC, 1); 
acordares (VC, 1; EE, 1); acordaria (VC, 
1); acordarõ (S, 1; VC, 3); acordarom 
(S, 1); acordaromno (EE, 1); acordarõno 
(VC, 1; EE, 2); acordarsse (S, 1); acordas 
(S, 1); acordase (S, 2); acordasse (VC, 
1); acordassem (VC, 1); acordaste (EE, 
1); acordate (VC, 1); acordauã (VC, 3); 
acorday (EE, 1); acorde (S, 1; VC, 4; EE, 
1); acordey (VC, 1); acordo (S, 1; TC, 1; 
VC, 1); acordou (VC, 7; HV, 1); acordou 
o (EE, 1); acordouse (HV, 1); fosse 
acordado (EE, 1); fossem acordados 
(VC, 1); foy acordado (VC, 1); hacordar 
(S, 1); seer acordado (VC, 1); sejamos 
acordados (VC, 1); sey acordado (VC, 
1); somos acordados (VC, 1); staua 
acordado (VC, 1); steuesse acordado 
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(VC, 1). Contextos: «mais na escriptura 
esta que sse acorda dos beẽs e sse 
esqueesçe dos males» (S); «e como 
storuinhado e acordado de sobreuẽta 
choraria» (VC); «nõ se acordãdo que 
lhe deu todalas rriquezas» (S); «Mas 
ay que grauamẽte som achados alguũs 
que sejã tã acordados em bẽ como 
som os dyaboos em o mal» (VC); «e 
acordam a epistolla e ho euangelho» 
(EE); «Pequey contra a prudẽcia nõ me 
acordando dos beẽs que me Deus deu» 
(S); «Acordandome das injurias, me 
açẽdy en ẽueja» (S); «se me acordar 
e ouuer memoria da morte do senhor» 
(VC); «Como pode huum homẽ ao outro 
acordar do sompno» (EE); «Logo como 
acordarẽ do sompno e do leyto» (VC); 
«e acordarem com elle por causa da 
saluaçõ eternal» (VC); «e se ofertares 
teu dom ao altar e te acordares que teu 
prouximo tẽ algũa cousa cõtra ty» (EE); 
«e como a madre acordaria o menino 
Jesu que dormia» (VC); «E porẽde os 
sanctos padres acordarõ de calar este 
artijgo desçẽdit ad inferos» (S); «e por 
isto os sanctos padres acordarom de 
calar este artijgo» (S); «e elle dormia 
e chegarom a ele os seus discipollos 
e acordaromno» (EE); «estãdo elle 
dormĩdo, e os apostolos acordarõno» 
(EE); «O quarto rremedio he rrecordarsse 
da fame que Jhesu Christo sofreo e 
acordarsse de seus pobres» (S); «eu 
te absoluo dos pecados que aquy as 
confessado e dos que nõ te acordas 
em quanto posso e deuo» (S); «Se o 
saçerdote começada a missa se acordase 
que estaua en pecado mortal» (S); «assy 
como se acordasse de sompno» (VC); 
«Ante que conueesem .s. ante que 
acordassem de cellebrar as sollennidades 
das vodas» (VC); «non acordaste 
cõmigo por huũ dinheyro» (EE); «disse 
aquelle rico (Filho acordate.)» (VC); 
«E foy feyto consumado e acabado a 
todos aquelles que se acordauã» (VC); 

«Porẽ vos auorrece ho mũdo acorday 
vos da pallaura que vos disse» (EE); 
«porque non se acorde dos beneficios 
de deos» (EE); «Eu dormy e acordey 
e resurgy» (VC); «Pequey nos pecados 
sobre ditos e outros muytos de que me 
non acordo» (S); «quãdo acordo de 
noyte nom dou graças a Deus» (TC); 
«Per tres modos disse elle me acordo 
que foy guardado dos pecados» (VC); 
«nõ acordou porẽ os discipulos ataa que 
forõ parte e quasi a cerca delles» (VC); 
«E dando a Pedro na ylharga acordou o 
dizendo. Alleuãtate prestes» (EE); «E o 
mestre salla acordouse e disse a Jacob» 
(HV); «cryã que Christo os podia liurar 
do prijgo quãdo fosse acordado» (EE); 
«por tal que os poboos que hyã a elle 
fossem acordados do testimunho de 
deus padre» (VC); «e dizesse que foy 
acordado que aly a começasse de fazer 
Çirino» (VC); «Destas e doutras cousas 
muytas se deue confesar e arrepender 
sse sse hacordar dellas» (S); «porque 
cada vez que a vir possa seer acordado 
daquella amizade e bem querença» 
(VC); «Por tal que sejamos acordados 
que onde ouue auondãça de pecado 
ouue sobre auõdança da graça» (VC); 
«Sey acordado que seendo tu criador 
de todallas cousas quiseste seer sabedor 
ou participador da nossa fraqueza» 
(VC); «Senhor nos somos acordados 
que aqueste enganador disse quando 
viuia» (VC); «assy quando dormia 
como quando staua acordado» (VC); 
«assy como se steuesse acordado no teu 
coraçom» (VC).

acordo, subs. (do lat. medieval accordu-m). 
Concordância; pacto. Formas: acordo 
(VC, 4; HV, 4; EE, 2); acordos (VC, 
1); da cordo (VC, 1); dacordo (VC, 5). 
Contextos: «disto avee vosso acordo e 
conselho» (HV); «ouuerõ por seu acordo 
que se armassem todos» (HV); «por 
que de acordo com huã boca honrrees a 
deus» (EE); «sancto e saudauel acordo 



55Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

he fazer oraçõ pellos finados» (EE); «A 
terceira ensinãça he que nos atemos 
todos nossos mẽbros e a lingua cõ 
acordos mandados de deus» (VC); «e 
porque fosses da cordo cõ os romaãos 
e liure de todos perijgos» (VC); «os 
gentios auiam de seer dacordo em 
perseguyr os christaãos» (VC).

acorreger, vb. (de a- + correger). O 
mesmo que correger. Formas: acorreger 
(VC, 1). «deuẽ acorreger seus subditos 
per obra e per palaura» (VC).

acorrer, vb. (do lat. accurrere). Acudir; 
socorrer; ir em auxílio de alguém. 
Formas: a corra (VC, 1); accorremos 
(VC, 1); acorẽ (VC, 1); acorra (VC, 
3; TC, 1); acorrã (VC, 1); acorramos 
(VC, 4); acorras (VC, 1); acorre (S, 1; 
TC, 2; VC, 12); acorrẽ (VC, 2); acorrẽ 
se (VC, 1); acorrede (VC, 1); acorrẽdo 
(TC; 1; VC, 1; EE, 1); acorrẽdolhe (VC, 
1); acorrelhe (VC, 1); acorrem (S, 1); 
acorremos (VC, 2); acorrendo (VC, 1); 
acorrendolhes (VC, 1); acorrenos (VC, 
1); acorreo (TC, 1; VC, 1); acorrer (S, 
5; TC, 2; VC, 20); acorrer lhe (VC, 1); 
acorrerã (VC, 1); acorreras (VC, 1); 
acorre[r]des (VC, 1); acorrerẽ (VC, 
1); acorrerey (VC, 1); acorrerlhe (S, 
1; VC, 1); acorrerõ (VC, 1); acorrerte 
(VC, 1); acorres (S, 1); acorrese (VC, 
2); acorresse (VC, 3); acorreste (VC, 
3); acorressẽ (VC, 1); acorrete (VC, 
1); acorriã (VC, 1); acorro (VC, 2); 
acorro me (VC, 1); acorrome (VC, 1); 
acorry (S, 2); seer acorridos (S, 1); sera 
acorido (S, 1); sera acorrido (VC, 1). 
Contextos: «por esmolla que procede 
da caridade e da fe do homẽ a corra a 
auer misericordia dos outros» (VC); «e 
quanto nos som acreçentados os beẽs 
quando accorremos aos misteyrosos» 
(VC); «cõ tãta caridade lhe obedeçẽ e 
acorẽ a nos em tã grãde neçessidade» 
(VC); «Aquele que tẽ acorra a seu 
proximo» (TC); «deseja que o ajudẽ e 
lhe acorrã na sua miseria» (VC); «per 

que cõtinuadamẽte nos acorramos a 
elle» (VC); «e que acorras ao que jaz 
apressurado ẽ carçer» (VC); «todo 
aquel que lhes nom acorre nas suas 
necessidades» (TC); «e cõ toda sua 
virtude e força lhe acorrẽ» (VC); 
«acorrẽ se a deus e fogẽ pera elle» (VC); 
«Cidadaãos do çeeo acorrede e as vossas 
portas abrije» (VC); «ẽ necesidade nõ 
lhes acorrẽdo como deuera» (TC); «e 
acorrẽdo aas necessitades dos sanctos» 
(EE); «e ho seruiam acorrẽdolhe e 
tragendo mantijmento corporal» (VC); 
«e acorrelhe ajuda de deus» (VC); «Ho 
segundo que non acorrem os rricos aos 
pobres» (S); «quando nõ acorremos ao 
prouximo» (VC); «nẽ acorrendo aos 
prouximos» (VC); «Honrra teu padre 
e tua madre acorrendolhes e ajudãdo 
os e catãdo lhes reuerencia» (VC); 
«Acorrenos pois senhora e nõ cõsijrada 
a multidõ dos pecados nossos» (VC); 
«Se nõ acorreo na necessidade ao pobre» 
(TC); «como quãdo alguũ vira a outro em 
prijgo de morte e lhe pode acorrer e nõ 
lhe acorre dizese que elle o mata» (S); 
«nom lhes quis acorrer» (TC); «deueo 
saluar e fallar lhe e acorrer lhe se o 
mester ouuer» (VC); «e mais de ligeiro 
te acorrerã» (VC); «logo te acorreras 
ao piedoso padre dos pobres» (VC); 
«por acorre[r]des nõ a animalia mas 
aa vossa auareza» (VC); «segũdo elles 
acorrerẽ no dia do sabado» (VC); «certas 
maao he nõ lhe acorrerey» (VC); «auer 
cuydado de sseus prijgos e tribulações e 
acorrerlhe quando neçessario lhe sejan 
em elles» (S); «aaquelles que acorrerõ 
aos mizquinhos» (VC); «nom quiseste 
acorrerte aas meezinhas da penitencia» 
(VC); «sse nõ me acorres em mjnha 
neçesidade» (S); «digna cousa era que 
lhe acorrese per a qual razõ» VC); «Onde 
a misericordia mouida as entradanhas do 
padre que acorresse» (VC); «a ty de 
todo coraçõ dou graças por os beneficios 
teus sem medida com que acorreste 
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aa linhagẽ humanal ja perdida» (VC); 
«ao qual os desuairados mẽbros da 
ygreja se acorressẽ se pervẽtura antre 
si desacordassem» (VC); «e aprẽde que 
em todo combatimẽto que ajas acorrete 
a elle» (VC); «ajnda que fossem atam 
pobres acorriã a seu padre» (VC); «e tam 
grande eu me acorro duuidãdo da minha 
saude» (VC); «eu me acorro ao segundo 
lauatorio» (VC); «fugo a ty e acorro me 
a ty» (VC); «Nõ tenho disse fiuza em 
boõas obras nem segurãça de cõsciẽcia 
em vida dereita que faça mas acorrome» 
(VC); «non acorry aas neçesidades e 
presas da madre samcta ygreja» (S); 
«Mas primeiramẽte deuẽ seer acorridos 
os padres que os filhos e primeiro o 
pobre que o rrico» (S); «deuemos creer 
que sera acorido da virgem Maria» (S); 
«porque assy sera acorrido a elles que 
serã liurados da miseria» (VC).

acorrimento, subs. (de acorrer + -mento). 
Ato ou efeito de acorrer; auxílio; 
socorro. Formas: acorrimento (VC, 10); 
acorrimẽto (VC, 3); acorrimẽtos (VC, 1); 
acurrimẽto (VC, 2). Contextos: «demos 
aos pobres allyo de cõpaixom de dentro 
e trigo de acorrimento e ajuda de fora» 
(VC); «e os vizinhos veẽ a acorrimẽto. 
assy obraado» (VC); «se faz calma teẽ 
casas frias e outros acorrimẽtos» (VC); 
«esso meesmo culpaua aquelle phariseu 
Symõ da cura e acurrimẽto de que lhe 
deuerã seer dadas graças» (VC).

acostar, vb. (do lat. medieval accostare). 
Encostar; apoiar-se. Formas: acosta 
(VC, 1); acostar (VC, 1); acoste (VC, 1); 
acostouse (VC, 1); som acostados (EE, 
1). Contextos: «assy como quẽ se acosta 
ao cajado» (VC); «foy reuell atees ally 
reuoluer e acostar aa vara» (VC); «nõ 
ha onde acoste a sua cabeça» (VC); «E 
ẽtrou na casa do phariseu e assentouse ou 
acostouse» (VC); «os que com soomente 
fee som acostados a Christo» (EE).

acostumar, vb. (de a- + costumar). 
Tomar o costume; habituar-se; ter por 

hábito. Formas: acostuma (S, 1; VC, 
5; EE, 1); acostumã (VC, 1; C, 1); 
acostumaa (VC, 1); acostumada (VC, 3); 
acostumadas (VC, 1); acostumado (VC, 
7); acostumados (VC, 2); acostumam 
(VC, 1);  acostumamos (VC, 4); 
acostuman (S, 3); acostumar (S, 2); 
acostumara (VC, 1); acostumaron (S, 1); 
acostumarse (VC, 1); acostumase (VC, 
1); acostumassem (VC, 1); acostumaua 
(VC, 10);  acostumauã (VC, 6); 
acostumauam (VC, 2); acostumauãsse 
(VC, 1); acostumem (VC, 1); acostumou 
(TC, 1; VC, 4); acustuma (S, 2; VC, 
8; EE, 2); acustumã (S, 1; VC, 12); 
acustuma te (VC, 1); acustumada (VC, 
9; EE, 6); acustumada era (VC, 1); 
acustumada fosse (VC, 1); acustumadas 
(VC, 2); acustumado (S, 1; VC, 8; C, 1; 
EE, 1); acustumados (VC, 5; C, 1; EE, 3); 
acustumam (VC, 1); acustumamos (VC, 
1); acustumando (VC, 1); acustumar 
(S, 1; VC, 3); acustumares (VC, 1); 
acustumarmos (VC, 1); acustumarõ (VC, 
1); acustumarom (S, 1); acustumarse 
(VC, 1); acustumarse ha (VC, 1); 
acustumasse (S, 1); acustumassem (VC, 
2); acustumaste (EE, 1); acustumate 
(VC, 1); acustumaua (S, 1; VC, 10; EE, 
2); acustumauã (VC, 10); acustumauam 
(VC, 1); acustu[me]mos (VC, 1); 
acustumes (TC, 1); acustumou (VC, 2; C, 
1; EE, 1); acustumou se (VC, 1); auemos 
acustumado (HV, 1); auia acustumado 
(EE, 2); auiã acostumado (VC, 1); auiam 
acustumado (EE, 1); hacustumam (S, 1); 
foy acostumado (S, 1); he acustumado 
(TC, 1; VC, 3); ouuesses acustumado 
(VC, 1); sam acustumadas (VC, 1); 
seẽdo acustumados (VC, 1); seendo 
acustumados (VC, 1); seer acustumado 
(VC, 1); seja acustumado (VC, 1); ser 
acustumado (VC, 1); teẽ acustumados 
(VC, 1).  Contextos:  «ha ygreja 
acostuma de fazer este sacramento todo 
tempo» (S); «dos quaes os prellados 
acostumã cometer alguũs delles» (C); 
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«entõ acostumaa de cõbater a soberua» 
(VC); «nem outorguado a alguẽ de 
cheguar aa diuijndade e alteza sua ou 
aa sua nõ acostumada doçura» (VC); 
«nõ lhes leixãdo sentir as consollaçoões 
acostumadas per alguũ tẽpo» (VC); 
«Eu nõ som destes armados mas venho 
segundo o modo acostumado e por tãto te 
beyjo e diguo. Aue raby» (VC); «e entom 
som leixados os vicios acostumados para 
reluzir a ymagem do criador» (VC); 
«Acostumam os cobijçosos escusando 
sy meesmos algũas vezes em alleguar 
aquello do apostollo» (VC); «Assy 
como acostumamos de dizer. Senhor 
paramẽtes por my» (VC); «E em algũas 
ygrejas acostuman que em fym deste 
sacramento o ssaçerdote alimpa a 
boca ao emfermo e dalhe paz» (S); «A 
Deus e aos ssantos doestar ysto soyo 
acostumar» (S); «começam os homeẽs e 
as molheres auer descriçõ e acostumaron 
de lhes prazer os esposoyros» (S); 
«ouuessem de veer primeiramente o 
lume da candea e acostumarse a elle» 
(VC); «Acostumase antre os judeus 
que os parentes cheguados se chamam 
jrmãos e jrmãas» (VC); «porque a 
prindessem e se acostumassem a amallo 
spiritualmẽte» (VC); «porque Jesu 
mujtas vezes com seus discipollos 
acostumaua hir aly» (VC); «os cajados 
ou paaos que acostumauã trajer os 
monjes representam a cana» (VC); «e 
destas cousas acostumauam a fazer 
seus doões» (VC); «e os padres antigos 
certamente nõ acostumauãsse nom 
seendo ou estando tomar huũ pouco de 
sono» (VC); «ajnda que aa nocte todos 
acostumem de se tornar aas suas casas 
proprias» (VC); «Se se acostumou a 
comer ou a beber amte da hora» (TC); 
«asi como se acustuma dizer a missa e 
as oraçõees que sse dizen na ygreja» 
(S); «ca en algũas ygrejas acustumã 
leuar duas hostias consagradas e dar hũa 
aho enfermo e tornar a outra» (S); «e 

acustuma te em ellas» (VC); «(E temerõ 
muyto) pella visom nõ acustumada» 
(EE); «porque acustumada era de 
veer ãgeos» (VC); «porque ajnda que 
acustumada fosse de veer angeos» 
(VC); «e a door sua foy sobre as doores 
acustumadas» (VC); «Ho primeiro 
que tomarõ grande multidõ de pescado 
mays do acustumado, e posiuel por via 
humana» (EE); «ãtre os acustumados 
nutrimẽtos» (EE); «por tanto nem se 
da nem emprime aquelle carater nos 
sacramentos que se acustumam dobrar 
assy como som a penitencia» (VC); 
«porque aquellas cousas que queremos 
guardar acustumamos de os cõtar» (VC); 
«preeguando peendẽça e bauptizãdo 
e acustumando as gẽtes ante que o 
virẽ ou ouuirẽ» (VC); «A quarta pera 
se acustumar a fazer boas obras» (S); 
«e quanto mais ameude acustumares 
estas meditaçoões tãto as faras a ty 
mais familliares» (VC); «A segũda por 
razõ de husarmos e nos acustumarmos 
a virtudes» (VC); «Onde he de saber 
que os moços dos judeos acustumarõ 
de teer e jugar huũ jogo» (VC); «os 
padres sanctos acustumarom outorgar 
çertos dias de perdom aos que fincã os 
giolhos» (VC); «demostrou que des a 
meniniçe deuẽ os homẽs acustumarse 
aas cousas de deus» (VC); «E em 
quanto a natureza he tẽrra acustumarse 
ha a boas cousas» (VC); «que ssenpre 
acustumasse de dizer nos em logar de 
eu» (S); «e se a vissem que se nom 
aprehendissem e acustumassem a elle» 
(VC); «acustumaste matar» (EE); «E 
acustumate asy hires per este caminho 
que he do spiritu sancto» (VC); «esta 
pena acustumaua dar vsuras» (S); «em 
aquelle logar acustumaua Johan morar 
preegar e baptizar» (EE); «E aquelles 
que vijnhã aaquella çidade de Bethleẽ 
por algũas causas arracadar acustumauã 
de poer aly as bestas» (VC); «segundo 
acustumauam fazer os hereges» (VC), 
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«pera o seu regno acustu[me]mos nos 
pois agora» (VC); «Nõ acustumes a 
taa boca a iurar» (TC); «mandamos 
que se cumpra e guarde como aqui he 
cõtheudo e se sempre acustumou» (C); 
«de cujo seruiço acustumou ẽ obras 
pyas e honestas» (EE); «e por tãto 
acustumou se de chamar dormiçõ depois 
que Christo morreo e resurgio» (VC); 
«e auemos acustumado a fazer» (HV); 
«a benauẽturada virgẽ auia acustumado 
veer anjos» (EE); «per algũa maneira 
mais festiual do que auiã acostumado» 
(VC); «ca assy auiam acustumado saudar 
aos seus discipollos» (EE); «como quer 
que os que som caualeyros hacustumam 
de estar em pee» (S); «Mas se foy 
acostumado em algũa terra ou logar 
de dar coussa çerta» (S); «corrias teu 
caualo per logar que nõ he acustumado 
pera correr» (TC); «que nõ ouuesses 
acustumado a fazer ante» (VC); «de 
nouo se conuertẽ pareçẽ graues e maas 
de fazer aas que nõ sam acustumadas» 
(VC); «e porque seẽdo acustumados a 
pensar e sperar a perseguiçõ da cruz» 
(VC); «por tal que seendo acustumados 
acerca do negocio da sua morte» (VC); 
«Ora se queres arrancar de rayz os 
vicios e seer acustumado a virtudes» 
(VC); «E nẽhuũ que seja acustumado a 
beber vinho velho» (VC); «A primeira 
a husança de amehude ser acustumado 
a seer subjecto» (VC); «nõ podẽ tomar 
se nõ aquelles que teẽ acustumados os 
sentidos» (VC).

açougue, subs. (do árabe as-soq, mercado). 
Estabelecimento comercial onde se 
vende carne; talho. Formas: açougue 
(VC, 1). Contexto: «Mas elles cuydarom 
que fallaua elle da carne que agora se 
espedaça per outra carne. ou da carne 
que se vende no açougue» (VC).

açoutamento , subs. (de açoutar + 
-mento). Ato ou efeito de açoutar; 
flagelação. Formas: açoutamento (VC, 
1); açoutamẽto (VC, 2). Contextos: 

«E deferença ha daqueste artigoo deste 
esbulhamento. ao outro desuestimento 
que lhe foy feyta em o açoutamento» 
(VC); «Este açoutamẽto do senhor foy 
figurado per Achior principe que foy 
leguado a aruor» (VC).

acoutar, vb. (de a- + coutar, este de couto 
+ -ar). Dar couto ou abrigo a; acolher; 
refugiar-se. Formas: acoutar (VC, 
1); acoutarom (VC, 1). Contextos: 
«mandoulhe cõsagrar hũa statua e ymagẽ 
aa qual se podiã fugir e se acoutar os 
malfeitores e escapauã e auiã perdoãça» 
(VC); «acorreste a todos aquelles que se 
acoutarom e recorrerom a tua defensom» 
(VC).

açoutar, vb. (de açoute + -ar). O mesmo 
que açoitar: golpear com açoite; castigar 
com chicote. Formas: açouta (VC, 3); 
açoutã (VC, 2); açoutado (VC, 18; EE, 
7); açoutãdo (VC, 1); açoutados (VC, 
1; EE, 1); açoutallo (EE, 1); açoutallo 
hã (VC, 1); açoutando (VC, 1); açoutao 
(VC, 1); açoutar (VC, 10; EE, 3); 
açoutar se (VC, 1); açoutar vos ham 
(VC, 1); açoutarẽ (VC, 1); açoutarees 
(VC, 1; EE, 2); açoutares (VC, 1); 
açoutarõ (EE, 1); açoutarom (VC, 1); 
açoutarõme (VC, 1); açoutarõno (VC, 
1); açoutaua (VC, 1); açoutauã (VC, 
1; EE, 1); açoutauam (VC, 1); açoute 
(VC, 2); açoutẽ (VC, 1); açoutem (VC, 
1); açoutemos (VC, 1); açoutey (VC, 
1); açoutou (VC, 3); açoutouho (EE, 1); 
azoutanos (S, 1); es açoutado (VC, 2); 
for açoutado (VC, 1); foron açoutados 
(EE, 1); fosse açoutado (VC, 2; EE, 1); 
foy açoutado (VC, 9; HV, 1; EE, 2); he 
açoutado (VC, 3); seer açoutado (VC, 
7); ser açoutado (VC, 1); sera açoutado 
(VC, 2); serees açoutado (VC, 1); som 
açoutados (VC, 1; EE, 1). Contextos: 
«aquelle castigua e aquelle açouta» 
(VC); «O justo quando he louuado na 
façe e em praça entã o ferẽ e açoutã no 
coraçõ» (VC); «e açoutado e coroado 
indo ao logar da paixam e morte sua» 
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(EE); «Em corpo açoutãdo e castigando» 
(VC); «quando depois de açoutados 
os apostollos lhes mandarom que non 
fallassem» (EE); «Olha a grãde crueza 
que nom lhe abastou huũ cõuem a saber 
açoutallo: matallo» (EE); «(e açoutallo 
hã) cõ varras e azorragues» (VC); 
«(Eu o castigarey) açoutando» (VC); 
«e todo aquelle que recebe por filho 
açoutao» (VC); «e darõ condẽpnado aas 
gentes para o escarneçerẽ, e açoutar e 
cruçificar» (EE); «pode o homẽ açoutar 
se cõ algũa vara» (VC); «E dessy porque 
vos nõ corregestes ou ẽmendastes 
açoutar vos ham em suas signagogas» 
(VC); «e assy como malfeitor para o 
açoutarẽ e pera cuspir» (VC); «aquelles 
matarees e crucificarees e açoutarees 
ẽ vossas sinagogas» (EE); «e pero 
costume e husança da terra e per o 
açoutares» (VC); «os judeus açoutarõ 
todollos apostollos jũtamente» (EE); 
«quãdo o açoutarom ajnda que aquesto 
nom se declare no euãgelho» (VC); 
«açoutarõme mas nõ sentija door» (VC); 
«porque nõ lhes abastou hũa cousa soo 
.s. ou açoutarõno ou matarem» (VC); 
«os quaaes algũas vezes vos reprehendia 
e açoutaua» (VC); «per[se]guiã os 
judeus aos apostollos e os açoutauã» 
(EE); «outros o açoutauam. outros o 
vestiã de seda por escarnho» (VC); «e 
nom lhe roguam outra cousa se nom 
que os nom açoute» (VC); «E os que 
ouuerem medo destes jnfiees açoutẽ e 
feyrã os que nom guardã seu mandado» 
(VC); «e porem mandou primeyramẽte 
que te açoutem segundo os statutos dos 
principes» (VC); «A segunda ensinãça 
he que cõ dilligencia nos guardemos que 
nom açoutemos nos outra vez a Christo» 
(VC); «porque tãtas vezes te açoutey 
dobrãdo meos pecados» (VC); «nõ 
açoutou elle a Christo por auer voõtade 
de o perseguir mas por querer satisfazer 
aa sanha dos judeos» (VC); «Emtom 
tomou Pilatos a Jhesu e açoutouho» 

(EE); «põenos em prissões e azoutanos 
como aos ladrõees» (S); «Como es 
açoutado tu que liuras a nos dos açoutes» 
(VC); «onde ho sabedor se for açoutado 
o mallicioso e malfeitor» (VC); «Que 
todollos apostollos jũtamente foron 
açoutados» (EE); «pera que fosse 
(açoutado) crucificado e escarnecido» 
(EE); «ca elle foy açoutado e coroado 
de spinhas» (HV); «O senhor de todas 
cousas he açoutado» (VC); «E porem 
nom lhes avondaua seer açoutado e 
atormẽtado» (VC); «e ser açoutado e 
crucificado» (VC); «este sera açoutado e 
tormentado com muytos açoutes» (VC); 
«Jesu que quiseste das tuas vestiduras 
seer desuestido para serees açoutado» 
(VC); «estes som maaos e asperamẽte 
som açoutados» (EE).

açoute, subs. (do árabe as-sawt). O mesmo 
que açoite: chicote; azorrague; golpe de 
chicote. Formas: açotes (VC, 1); açoute 
(VC, 9; EE, 3); açoutes (S, 2; VC, 64; 
EE, 7); azoutes (S, 3); daçoute (VC, 1); 
daçoutes (VC, 3; EE, 1). Contextos: 
«nom auiam dauer proueito e saluaçõ 
daquella sua tam cruel paixõ. açotes. 
chaguas. e morte» (VC); «e nos lançe 
cõ açoute fora da ygreja sua» (VC); «se 
o ferires com ho açoute non morrera» 
(EE); «nẽ darlhe ferydas, nẽ açoutes, 
nẽ outra jnjuria corporal» (S); «Trijnta 
e noue açoutes reçeby por çinquo vezes 
dos judeus» (EE); «dandolhe con vergas 
ou con azoutes» (S); «E murmurey 
contra Deus por algũas tribulaçõees e 
azoutes que por meus pecados me deu» 
(S); «abstinençia, azoutes e as outras 
coussas que enfraqueçen ha ho corpo do 
homẽ» (S); «quãto a pallauras injuriosas. 
(e morte) daçoutes e paaos» (EE); «Cada 
vez que pecamos damos a Christo huũ 
golpe daçoute quanto em nos he» (VC); 
«E todo cheo daçoutes e feridas e de 
sangue» (VC); «(e morte) daçoutes e 
paaos» (EE).

açouto, subs. O mesmo que açoute. 
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Formas: açoutos (VC, 1). Contexto: «E 
segũdo Agustinho. aquelle que he fora 
dos açoutos fora he de auer o mjmo ou 
viços dos filhos» (VC).

acrecer, vb. (do lat. accrescere). O mesmo 
que acrescer: fazer crescer; aumentar; 
acrescentar. Formas: acreçe (VC, 1). 
Contexto: «pois que se esqueẽta ou 
acreçe a deshonrra esfriese ou apaguesse 
em vos a enueja» (VC).

acrecentador, subs. (de acrescentado + 
-or). Aquele que acrescenta. Formas: 
acreçẽtador (VC, 1). Contexto: «E 
cõtinuado aproueitamẽto em virtudes: 
a qual cousa significa Joseph que quer 
dizer acreçẽtador» (VC).

acrecentamento, subs. O mesmo que 
acrescentamento. Formas: acreçenta-
mento (VC, 11; EE, 3); acreçentamentos 
(VC, 1); acreçentamẽto (VC, 15; EE, 6); 
acreçẽtamento (VC, 4); acreçẽtamẽto 
(VC, 12; EE, 5); acreçẽtamẽtos (VC, 1). 
Contextos: «por que a tentaçom venha 
acreçentamento de mereçer sobejãdoa» 
(EE); «angustias. acreçentamentos de 
doores auondança de temptaçoões» 
(VC); «o qual he recreaçõ da alma por 
acreçentamẽto de graça e de virtudes» 
(EE); «e por acreçẽtamento da sua penna 
e miseria careçeo de muytos sollazes» 
(VC); «auia aquelles phariseos enuijosos 
por o acreçẽtamẽto do bauptismo de 
Christo» (VC); «A grãdeza de hõrra aa-
quelles que nõ viuẽ como deuẽ na hõrra 
acreçẽtamẽtos lhes he de penas» (VC).

acrecentar, vb. O mesmo que acrescentar. 
Formas: acreçeẽtarey (EE, 1); acrecenta 
(VC, 1); acreçenta (S, 1; VC, 6; EE, 14; 
RP, 1); acreçentã (VC, 2); acreçentada 
(VC, 3);  acreçentadas (VC, 1); 
acreçentado (VC, 2); acreçentãdo (EE, 
1); acreçentados (VC, 1); acreçentando 
(VC, 1; EE, 1); acreçentandolhe (EE, 1); 
acreçentandosse (VC, 1); acreçentanna 
(VC, 1); acreçentar (S, 1; VC, 10; EE, 4); 
acrecentara (EE, 1); acreçentara (EE, 1); 
acreçentarẽ (VC, 3); acreçentarem (VC, 

1); acreçentarey (VC, 1); acreçentarõ 
(VC, 2); acreçentarom (VC, 2; EE, 1); 
acreçentarsea (VC, 1); acreçentarsse 
(EE, 1); acreçentasse (VC, 3; EE, 1); 
acreçentastes (VC, 1); acrecentaua (VC, 
1); acreçentaua (VC, 5); acreçentaua se 
(VC, 1); acreçentauase (EE, 1); acreçente 
(S, 1; VC, 4; EE, 1); acreçentemos (VC, 
1); acreçentey (S, 1); acrecentou (VC, 
1); acreçentou (VC, 3; EE, 3); acrecẽta 
(VC, 1; EE, 2); acreçẽta (S, 1; VC, 6; 
EE, 8); acreçẽta se (VC, 1); acreçẽtada 
(VC, 5); acreçẽtadas (VC, 1); acreçẽtado 
(VC, 3); acreçẽtãdo (VC, 1); acreçẽtados 
som (VC, 2; EE, 1); acreçẽtallos (VC, 1); 
acreçẽtam (VC, 2; EE, 3); acreçẽtamos 
(C, 1); acrecẽtar (VC, 1; EE, 1); acreçẽtar 
(S, 2; VC, 18; C, 1; EE, 1); acreçẽtara 
(VC, 3; EE, 2); acreçẽtarẽ (VC, 1); 
acreçẽtares (VC, 1); acrecẽtarõ (VC, 1); 
acreçẽtarõ (VC, 2); acreçẽtarom (EE, 1); 
acrecẽtarsea (VC, 1); acreçẽtase (VC, 1); 
acrecẽtasenos (VC, 1); acreçẽtasse (EE, 
2); acreçẽtassem (VC, 1); acreçẽtaua 
(VC, 1); acreçẽtauã (VC, 1); acreçẽte 
(VC, 3); acreçẽtemos (VC, 2); acreçẽtou 
(VC, 4; EE, 1); acreçẽtou lhe (VC, 1); 
acreçẽtoulhe (VC, 1); acreeçentara 
(VC, 1); era acreçentada (VC, 1); forom 
acreçentados (EE, 1); forom acreçẽtadas 
(VC, 1); fosse acreçẽtada (VC, 1); foy 
acreçẽtada (VC, 1); he acreçentada 
(VC, 1); he acreçẽtada (VC, 1); seẽdo 
acreçẽtada (VC, 1); seer acreçentada 
(VC, 2); seer acrecẽtada (VC, 1); seer 
acreçẽtada (VC, 1); seer acreçẽtadas 
(VC, 1); seer acreçẽtado (VC, 1); seja 
acreçentada (EE, 2); seja acreçentado 
(VC, 1); seja acreçẽtado (VC, 1); sejan 
acreçentados (S, 1); ser acreçẽtada 
(VC, 1); sera acreçentada (VC, 1); serã 
acreçentadas (VC, 1); serã acreçẽtadas 
(VC, 1); seram acreçentadas (VC, 
1); seram acreçẽtadas (VC, 1); seras 
acreçẽtada (VC, 1); som acreçentados 
(VC, 2); sseja hacreçentada (S, 1). 
Contextos: «eu te darey minha beemçõ 
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e acreçeẽtarey tua semente» (EE); 
«o corpo não se acrecenta nẽ faz 
mayor» (VC); «O ssexto que acreçenta 
e multiplica os rrogadores» (S); «porẽ 
acreçenta, nõ sejaaes cobijçosos de 
vaãgloria» (EE); «a pestilẽçia que veẽ 
per causa queẽte ameude se acreçenta» 
(RP); «e os nossos prazeres acreçentã 
os vossos tormẽtos» (VC); «e por que 
sua pena nõ fosse mais acreçentada por 
companha delles» (VC); «e os poderios 
da alma se mouerã aas obras altas e 
acreçentadas» (VC); «furado no costado: 
acreçentado na morte» (VC); «(esforçou 
seu braço) acreçentãdo em bem obrar» 
(EE); «stam alçados per apetito de seer 
exalçados e acreçentados» (VC); «e 
outra vez mandou outros muyto mais 
que os outros primeiros multiplicando e 
acreçentando os prophetas por corregerẽ 
o poboo» (VC); «(Esteue presente) 
acreçentandolhe o gaado o qual segundo 
a preitesia deuia de seer de Jacob» 
(EE); «e acreçentandosse filhassem e 
ouuessem aquello que buscauã quando 
o achassẽ» (VC); «nom apaguam a sede 
mas acreçentanna» (VC); «O segũdo 
por non enader nen acreçentar pecados 
a pecados» (S); «ante se acrecentara (as 
prophecias) das cousas por vijr» (EE); «e 
multiplicara vossa semẽte e acreçentara 
os renouos dos agros de vossa justiça» 
(EE); «A terceira porque façam proueito 
aos boos por lhes acreçentarẽ os seus 
mereçimentos» (VC); «por elles nom 
acreçentarem» (VC); «Eu acreçentarey 
as tuas miserias e em door pariras» 
(VC); «as quaaes pera aly correram e se 
ajũtarã e acreçentarõ o auorreçimento do 
carçer» (VC); «e assy meesmo segundo 
Lucas acreçentarom o terçeyro louuor» 
(EE); «mas acreçentarsea a caridade 
de deos» (VC); «acreçentarsse quãto 
aaquelles que mays seu lume e queẽtura 
sentẽ» (EE); «por que se acreçentasse 
mais o desejo» (VC); «a vista de todos 
acreçentastes» (VC); «E com aquesto 

cada vez se lhes acrecentaua mais a 
door» (VC); «Porque jazia ante a sua 
porta acreçentaua se a dampnaçõ ao 
rico» (VC); «Mas o pouoo magnificaua 
os e acreçentauase mais a multidom 
dos homeẽs e molheres que crijam 
em o senhor» (EE); «e por que esta 
naturaleza se acreçente» (S); «Porque 
desesperãdo nõ acreçentemos no pecado 
he nos dado porto de saluaçõ» (VC); «ou 
engano ou por pouco saber, acreçentey 
ha ẽfermidade de alguũ» (S); «a duuida 
dos quaaes acrecentou mais a nossa 
ffe» (VC); «Mas por que nõ pareçesse 
distinçã de sustãçia e operaçã acrecẽta 
a vnidade da sustãçia» (EE); «Ho 
terçeyro acreçẽta a esperança» (S); 
«Acreçẽta se a graça aaquelle que 
trabalha em ella» (VC); «Certamẽte 
a humildade mereçe que a graça ja 
acreçẽtada seja cõseruada e mãtheijda» 
(VC); «muytas mais graças lhe foram 
ajnda acreçẽtadas» (VC); «arça e seja 
feita mayor e mais acreçẽtado» (VC); 
«e porque acreçẽtãdo e enadẽdo na ffe 
e amor» (VC); «acreçẽtados som os 
meritos por sua graça e por custume 
do liure aluidro» (EE); «acreçẽtallos 
per fructo de boõas obras» (VC); «mas 
aynda os temporaaes e naturaaes beẽs 
se lhe acreçẽtam» (EE); «em as quaes 
nõ mĩguamos nẽ acreçẽtamos» (C); «e 
nehũa cousa se deue acrecẽtar nẽ mudar» 
(EE); «pera aumẽtar ou acreçẽtar o 
seruiço de Deus» (S); «e acreçẽtara 
os renouos» (EE); «por acreçẽtarẽ 
em mayores escarneçimentos» (VC); 
«Triga te de acreçẽtares e multiplicares 
prebẽdas» (VC); «e assy se acrecẽtarõ 
pouco e pouco de cada cabo o amor e a 
cõpaixõ» (VC); «por esso acreçẽtarom 
que os ventos e o mar lhe obedeçessem 
como ha criador das criaturas» (EE); 
«e por tãto a luz dellas nõ cessara. mas 
acrecẽtarsea» (VC); «e acreçẽtase a 
deuaçõ» (VC); «e acrecẽtasenos grãde 
materia e razõ muy grande de prazeres» 
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(VC); «por vẽtura pella companha dos 
maaos nom se acreçẽtasse sua penna» 
(EE); «E aquesto era porque os desejos 
perlonguados se acreçẽtassem» (VC); 
«cada dia se acreçẽtaua em elle feruor 
damor» (VC); «Estas cousas que ditas 
sõ de fora se acreçẽtauã cada vez 
mais» (VC); «nem acreçẽte celleiros 
pera sy nem os despẽda em vaydade ou 
soberba» (VC); «e as razoões porque 
aquello vyer e nasçe e se alguẽ bẽ 
dizem de nos que o acreçẽtemos» 
(VC); «porque muyto manifestamente 
acreçẽtou o jnperio romaão» (EE); «mas 
acreçẽtou lhe os gimidos e o cuydado. 
e cõ a auareza acreçẽtoulhe muy grãde 
pensamento e a tribulaçõ e cuyta lhe 
veo de fartura» (VC); «quando alguẽ for 
jnstituido por rey nõ acreeçentara nem 
multiplicara os cauallos» (VC); «porque 
era acreçentada hũa door sobre outra» 
(VC); «assy pellos malles da penna os 
quaaes hy forom acreçentados» (EE); 
«as ryquezas que forom acreçẽtadas 
(affoguarom na)» (VC); «e porque a 
sua ffe fosse acreçẽtada per sua oraçõ» 
(VC); «e depois foy acreçẽtada em 
a perseguiçõ dos herejes» (VC); «cõ 
o qual e per o qual he acreçentada 
a graça dos sete doões do spiritu 
sancto» (VC); «por tãto mereça seer 
acreçentada porque seẽdo acreçẽtada 
mereça seer perfeyta e acabada» (VC); 
«mas as exerçitações da alma deuẽ 
seer acreçẽtadas» (VC); «graça a vos 
outros e paz seja acreçentada» (EE); 
«por tal que seja acreçentado o merito 
daquelle que for temptado» (VC); «nẽ 
por que sejan acreçentados en gloria» 
(S); «Acreçẽta se a graça aaquelle que 
trabalha em ella porque trabalha do que 
mereçe ser acreçẽtada» (VC); «porque 
aquesta nom cessara. mas ante sera 
acreçentada» (VC); «e todas estas outras 
cousas vos serã acreçentadas» (VC); 
«todallas cousas temporaaes nos seram 
acreçentadas» (VC); «e ajnda de mayor 

beẽçõ seras acreçẽtada» (VC); «porque 
assy como per as maas obras os fruitos da 
terra nos som tirados assy per as boõas 
nos som acreçentados» (VC); «pera que 
sseja hacreçentada» (S).

acrescentamento, subs. (de acrescentar 
+ -mento). Ato ou efeito de acres-
centar; aumento. Formas: acrescen-
tamento (EE, 1); acresçentamento 
(VC, 1); acrescentamẽto (VC, 5); 
acresçentamẽtos (VC, 1); acrescẽtamẽto 
(VC, 2; EE, 1); acresçẽtamẽto (VC, 4). 
Contextos: «de tam prestes acrescenta-
mento» (EE); «A septima razom he por 
o acresçentamento da ffe» (VC); «por 
acrescentamẽto de nosso prazer» (VC); 
«e grandes acresçentamẽtos feitos a 
muytos de diuersos estados» (VC); «he 
mais contẽte de menor acrescẽtamẽto de 
stado» (VC); «pello acrescẽtamẽto da 
graça» (EE); «o qual sayo per notiçia e 
acresçẽtamẽto» (VC).

acrescentar, vb. (do lat. *accrescentare, 
este de acrescens, entis, part. presente 
de accrescere, crescer). Tornar maior; 
aumentar. Formas: accresçentada (VC, 
1); acresçenta (VC, 3; EE, 1); acresçentã 
(VC, 1);  acrescentado (VC, 2); 
acresçentãdo (VC, 1); acrescentar (VC, 
2); acresçentar (VC, 1); acrescentãse 
(VC, 1); acresçentasse (VC, 1); 
acresçentaua (VC, 1); acresçentees (VC, 
1); acresçẽta (VC, 1); acrescẽtaa (VC, 1); 
acresçẽtada (VC, 1); acrescẽtar (VC, 1); 
acresçẽtar (VC, 3); acrescẽtara (VC, 1); 
acresçẽtaua (VC, 1); acresçẽtemos (VC, 
1); acresçẽtou (VC, 1); he acrescentada 
(VC, 1); he acresçẽtada (VC, 1); he 
acresçẽtado (VC, 1); seer acresçẽtada 
(VC, 1); seer acresçẽtado (VC, 1); 
seram acresçẽtadas (VC, 1). Contextos: 
«seja mais clara e mais accresçentada» 
(VC); «reçebey ho spiritusancto e depois 
acresçenta cujos pecados perdoardes 
lhes sam perdoados» (EE); «outros hy 
ha que multiplicã e acresçentã aquestes 
marcos» (VC); «mas acrescentado 
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e melhorado» (VC); «em aqueste se 
faz obstinado acresçentãdo pecados a 
pecados» (VC); «mais se trabalham de 
saluar e acrescentar os maaos homẽs 
que os boos» (VC); «mas quãto mais 
fortemẽte per exemplo daqueste çego 
deue acresçentar de pedir per oraçom» 
(VC); «Os sanctos desejos se sse 
perlonguã acrescentãse» (VC); «e a door 
acresçentasse no coraçom» (VC); «Assy 
como ao pobre Lazaro em sua vida se 
acresçentaua a pena» (VC); «sempre 
acresçentees em aquelles primeiros 
meritos» (VC); «e cõ sua ajuda acresçẽta 
e asçẽda algũa leue maginaçõ» (VC); 
«e acrescẽtaa se elle pode conhoçer 
a tẽptaçom ao homẽ» (VC); «Assi o 
mãjar da pallaura de deus quanto he mais 
de partida tãto he mais acresçẽtada» 
(VC); «e por acrescẽtar no louuor do 
padre» (VC); «mas na resurreiçõ se 
lhe acrescẽtara ajnda muyto mayor 
prazer» (VC); «assy ao rico morto se 
acresçẽtaua a pena por jazer ẽ a pena 
do jnferno» (VC); «e acresçẽtemos 
mais preeguarias» (VC); «mas em adeo 
ou acresçẽtou o splendor» (VC); «mas 
ante he acrescentada» (VC); «mas ãte 
he acresçẽtado segũdo he acresçẽtada 
a caridade» (VC); «mas ante deue seer 
acresçẽtada» (VC); «veemos o mũdo 
acerca todo seer acresçẽtado em o 
corpo da ygreja» (VC); «e aquestas 
cousas todas vos seram acresçẽtadas e 
auellasees» (VC).

acrisma, subs. (de a- + crisma). O mesmo 
que crisma. Formas: acrisma (TC, 1). 
Contexto: «e asy deuẽ a fazer a olio e a 
acrisma» (TC).

acto, subs. (do lat. actu-m). Ação; 
procedimento; conduta;  at i tude. 
Formas: acto (S, 4; VC, 30; EE, 1); 
actos (S, 4; VC, 31). Contextos: «este 
he o acto prinçipal en que lhe da poderyo 
de consagrar o corpo de Jhesu Christo» 
(S); «passã do acto ou do feito e ficã 
per culpa» (VC); «nom cometamos 

acto alguũ luxurioso» (EE); «ha de 
rreger e governar as outras vertudes 
ẽ sseus actos e obras» (S); «Consijra 
agora bem todollos actos que forom 
feitos em aqueste benigno lauamẽto de 
pees» (VC).

actor, subs. (do lat. actore-m). Aquele que 
tem um papel ativo num evento; autor. 
Formas: actor (VC, 15); actores (VC, 1). 
Contextos: «Nom deuera seer buscado 
pera matar aquelle que elles nomeauam 
por dador e actor da saluaçom» (VC); 
«Cõueo ao actor e fazedor da graça fiel 
e leal que per seu exẽplo ensinasse e 
mostrasse a paciẽcia» (VC); «por quãto 
elles foram actores de tam grãde crime 
como aqueste» (VC).

actual, adj. (do lat. actuale-m). Que é 
causado pela ação; que se realiza no 
momento presente. Formas: actuaaes 
(VC, 1); actual (VC, 6); auctuaaes 
(VC, 1); autuaaes (EE, 2); autuaees 
(S, 1); autual (S, 4; VC, 1; C, 2; EE, 
2). Contextos: «os pecados actuaaes 
passã do acto ou do feito e ficã per 
culpa» (VC); «Filhou Christo aquelle 
sacramẽto per aquesta maneira actual 
e sacramental soomente porque era 
acerca da morte» (VC); «porque mais 
aginha curasses e amezinhasses o homẽ 
da magoa do pecado original. actual e 
venial» (VC); «de todo mal original e 
actual» (VC); «O quinto he lauamento 
ou alimpamento das culpas auctuaaes» 
(VC); «Assy originaaes como autuaaes» 
(EE); «E em estas duas maneiras se 
cõcludem todos os outros: autuaees, 
carnaees, spirituaees, capitaees» (S); 
«Ca ha hi pecado original e outro pecado 
he autual» (S); «E assy a pẽna eternal 
do peccado autual per o mouimento da 
voontade» (VC); «Duas maneiras ha hy 
de peccado .s. original e autual» (C); 
«assy autual como original» (EE); «cõ 
os quaaes se tira o peccado original e 
autual» (EE).

actualmente, adv. (de actual + -mente). 
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Presentemente; em ação. Formas: 
actualmente (VC, 1); actualmẽte (VC, 
1); autualmẽte (VC, 1). Contextos: 
«ũa em quãto he vnida actualmente a 
deus» (VC); «Em a qual ja era Christo 
actualmẽte quanto a alma» (VC); «Onde 
dizẽ alguũs que em tã autualmẽte leera 
aquella proficia de Isayas» (VC).

acudir, vb. (do cast. acudir, este do lat. 
*accutere). Ir em socorro de alguém; 
auxiliar; vir. Formas: accudã (VC, 
1); acodirlhea (EE, 1); acuda (VC, 1); 
acude (VC, 1); acudem (VC, 1); acudir 
(VC, 6); acudir lhe am (VC, 1); acudirã 
(VC, 1); acudirlhea (EE, 1). Contextos: 
«e que respõdã e accudã cõ execuçõ de 
booas obras» (VC); «acodirlhea bem e 
non mal todollos dias da sua vida» (EE); 
«logo acuda com esto dizendo» (VC); 
«mouimẽto de sanha que acude aos viços 
de alguẽ» (VC); «mas que acudem aas 
necessidades dos subditos» (VC); «nom 
desprezou de correr aa terra por acudir 
ao seruo» (VC); «acudir lhe am muytos 
passos taaes» (VC); «alli acudirã as 
aguyas» (VC); «e a da alma (acudirlhea) 
.s. a tal esposo» (EE).

acugulado, adj. (do part. de acogular, 
este de a- + cogulo + -ar; cogulo, do 
lat. cucullu-m, capuz). O mesmo que 
acogulado: cheio. Formas: acugullada 
(EE, 1). Contexto: «como ha saude e 
cousas taaes. (e acugullada.) quanto aos 
beẽs de graça» (EE).

açujar, vb. (de a- + çujar). O mesmo que 
sujar. Formas: açuja (VC, 1). Contexto: 
«porque vaã he a peendença que a culpa 
seguinte: apos della açuja» (VC).

aculpar, vb. (de a- + culpar). O mesmo que 
culpar: acusar. Formas: aculpalla (VC, 
1). Contexto: «e achegualla e aculpalla 
em beẽs» (VC).

acupação, subs. O mesmo que ocupação. 
Formas:  accupaçoões (VC, 1) . 
Contexto: «demõstrãdo que cõuẽ de 
prepoer o seu seguimẽto leixãdo todallas 
accupaçoões» (VC).

acupar, vb. O mesmo que ocupar. Formas: 
acupado (EE, 1); acupãdoas (S, 1); 
acuparnos (VC, 1); acupasse (VC, 1); 
acupey (S, 1). Contextos: «E assy a 
cõçeiçõ do messigeiro foy denunçiada 
ao padre acupado no ofiçio sagrado» 
(EE); «furtando ou rroubando ssuas 
coussas ou ẽ outra maneira acupãdoas 
por força» (S); «E acuparnos agora 
em elle desordenadamẽte» (VC); «per 
estas cousas e semelhantes acupasse 
tanto acerca dos feitos seus que lhe 
perteençẽ» (VC); «açerca dos comeres 
e dos manjares supperfluos e de os 
hordenar e adubar me acupey» (S).

acurar, vb. (do lat accurare). Cuidar; 
ocupar-se de. Formas: acurastes (VC, 1); 
acurauã (VC, 1). Contextos: «vos sooes 
aquelles que acurastes ou aguardastes 
cõ migo nas minhas tẽptaçoões» (VC); 
«emtõ se escondiã elles e metiã em 
mayor medo e perijgoo. empero acurauã 
cõ elle» (VC).

acurvamento, subs. (de acurvar + -mento). 
Ato ou efeito de acurvar; rebaixamento; 
humilhação. Formas: acuruamẽto (VC, 
1). Contexto: «Poõe elle que buscar 
homẽ e saber as cousas terreaaes he 
acuruamẽto da alma» (VC)

acurvar, vb. (de a- + curvar). Tornar 
curvo; dobrar; vergar; rebaixar. Formas: 
acurua (VC, 1); acuruado (VC, 2); sta 
acuruada (VC, 1); sta acuruado (VC, 1). 
Contextos: «e se inclina e acurua todo 
o geolho» (VC); «o corpo direito: e o 
coraçom acuruado» (VC); «por o pecado 
sempre sta acuruada e atormẽtada» 
(VC); «aly sta acuruado e cõ os geolhos 
em terra» (VC).

acusação, subs. (do lat. accusatione-m). 
Ato ou efeito de acusar; incriminação; 
denúncia. Formas: accusaçõ (VC, 3); 
accusações (VC, 3); accusaçom (VC, 
2); accusaçoões (VC, 2); acusaçam 
(C, 1); acusaçõ (S, 8; VC, 9; EE, 3); 
acusaçom (S, 3; VC, 11); acusaçon (S, 
1); acusaçoões (VC, 13); acussaçom (S, 
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1). Contextos: «Esta doẽça geerou a 
auareza e a enueja e a accusaçõ» (VC); 
«nõ demos aos que nos accusarem e 
reprehenderẽ accusações» (VC); «a 
verdadeira e humildosa accusaçom dos 
deffectos e erros» (VC); «A segunda 
doctrina he que nos aprendamos auer 
paciencia nas falsas accusaçoões se nos 
forem feitas» (VC); «leixam acusaçam 
ao prometor do offiçio da justiça» (C); 
«por acusaçõ de testimunhas seera 
punido por justiça aa morte corporal» 
(EE); «e por sua acusaçom morreo» 
(S); «empero o que acussa o matrimonio 
denũçia que os cassados que estan ẽ 
pecado, dizese acusaçon, aynda que 
inpropiamẽte» (S); «Mas falssos erã 
aquelles achamẽtos e acusaçoões» 
(VC); «nem outra acussaçom que sseja 
criminal» (S).

acusada, subs. (do part. de acusar). A 
que foi alvo de acusação. Formas: 
accusada (VC, 1). Contexto: Imagina 
tu quã piadosos olhos poeria ẽ aquella 
accusada» (VC).

acusado, subs. (do part. de acusar). O 
que foi alvo de acusação; réu. Formas: 
acusado (TC, 1). Contexto: «he mais 
segura cousa pera o acusado» (TC).

acusador, subs. (do lat. accusatore-m). 
Pessoa que acusa, que denuncia. 
Formas: accusador (VC, 3); accusadores 
(VC, 3); acusador (S, 2; VC, 5; EE, 2); 
acusadores (VC, 8; EE, 2). Contextos: 
«Cada huũ sera entõ accusador de 
ssi meessmo» (VC); «os palreyros 
maldizentes doestadores e accusadores» 
(VC); «E ẽ esta acusaçõ ou denunciaçõ 
ho acusador pode seer testimunha» 
(S); «O justo he acusador primeiro de 
sy meesmo» (EE); «e sõ acusadores 
ydoneos» (VC); «Rogay por vossos 
falsos acusadores e perseguidores» (EE).

acusar, vb. (do lat. accusare). Imputar 
a alguém um erro ou crime; culpar; 
incriminar; denunciar. Formas: accusa 
(VC, 2); accusã (VC, 1); accusa te (VC, 

1); accusam (VC, 2); accusamna (VC, 
1); accusando (VC, 1); accusar (VC, 
6); accusara (VC, 1; EE, 1); accusarẽ 
(VC, 2); accusarem (VC, 1); accusassẽ 
(VC, 1); accusaua (VC, 1); accusauã 
(VC, 2); accusauam (EE, 1); accuse 
(VC, 1); accusẽ (VC, 1); accuses (VC, 
1); acusa (S, 5; VC, 6; EE, 5); acusã 
(VC, 1); acusaa (VC, 1); acusaaes (VC, 
1); acusado (VC, 11); acusãdo (VC, 1); 
acusados (S, 1); acusallo (VC, 1; EE, 
1); acusallos (VC, 1); acusam (VC, 
6); acusamdoo (TC, 1); acusan (S, 1); 
acusando (S, 1); acusandoo (S, 1); 
acusandose (VC, 1); acusar (S, 17; TC, 
1; VC, 11; C, 4; EE, 2); acusara (VC, 2; 
EE, 3); acusarẽ (VC, 1); acusarem (VC, 
4); acusarmos (VC, 2); acusarõ (VC, 1; 
HV, 1); acusarom (VC, 1); acusaromno 
(VC, 1); acusas (VC, 2); acusasẽ (TC, 
1); acusassem (VC, 2); acusastes (HV, 
1); acusaua (EE, 1); acusauã (S, 1; VC, 
1; HV, 1; EE, 1); acusauam (VC, 5; EE, 
1); acusauamno (VC, 1); acuse (S, 2; 
VC, 5); acusem (VC, 2); acusey (S, 2); 
acuso (S, 1; VC, 1); acusou (S, 1; VC, 
2); acussa (S, 1; VC, 1); acussan (S, 
1); acussandoo (S, 1); acussar (S, 2); 
acusse (S, 1); acussou (S, 2); dacusarvos 
(EE, 1); era accusada (VC, 1); era 
acusada (VC, 2); es acusado (VC, 1); 
for acusado (C, 1); fora acusado (VC, 
1); forẽ acusados (VC, 1); fosse accusada 
(VC, 1); fosse acusado (VC, 1); fosses 
acusado (VC, 1); foy acusada (VC, 4); 
hacusamdo (S, 1); he acusado (TC, 1; 
VC, 1); seẽdo acusados (VC, 1); seendo 
acusado (VC, 1); seer accusado (VC, 
1); seer acusado (VC, 4); seres acusado 
(VC, 1). Contextos: «e accusa te porque 
te queres escusar cõ estas cousas» (VC); 
«Mas per o cõtrairo fazẽ mujtos agora os 
quaaes accusã pubricamẽte os pobres 
e os metẽ em vergonha» (VC); «Tu 
porque fezeste esto e aquello e accusa 
te» (VC); «em a qual cousa reprehendẽ 
e accusam si meesmos» (VC); «e acusaa 
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a consciencia e accusamna as obras 
maas» (VC); «accusando sy meesmo e 
preeguãdo a verdade» (VC); «De sy foy 
dada pera o homem accusar si meesmo 
per comfissom» (VC); «quẽ accusara 
etc.) no juizo pustumeyro» (EE); «os 
phariseus lhe fallauã brãdamẽte pera 
o accusarẽ e cõdempnarẽ» (VC); 
«nõ demos aos que nos accusarem e 
reprehenderẽ accusações» (VC); «que o 
accusassẽ e cõprehẽdessem em pallaura» 
(VC); «bẽ se guabaua e accusaua os 
outros» (VC); «porque vẽçidos aquelles 
que accusauã malliçiosamẽte» (VC); 
«ca os mayores accusauam o millagre e 
brasphemauam» (EE); «e com a palaura 
se accuse» (VC); «scriueo terra porque 
accuses a terra» (VC); «se a conçiençia 
lhe da e acusa que esta en pecado 
mortal» (S); «ou que sejas rey dos judeus 
segũdo que te acusã que diseste» (VC); 
«por que me acusaaes» (VC); «seer 
reprehendido e acusado» (VC); «na qual 
o homẽ falla acusãdo a sy meesmo» 
(VC); «Ergo poendo a deus o teu 
pecado acusallo de falso» (VC); «ante 
defender nossos pecados que acusallos» 
(VC); «E taaes como estes acusam os 
negocios cõtrairos aa memoria» (VC); 
«ou acusamdoo embargamdoo em algũa 
maneyra» (TC); «E os que acusan algũs 
ou denũçiã alguũs crimes» (S); «pequey 
acusando falsamẽte a meu proximo» 
(S); «e acusandoo falsamẽte de tras dele 
por maaos dizeres» (S); «quando fezer 
desi juizo acusandose per confessom» 
(VC); «quem acusar outro a torto de 
morte, ieiũe .xl. dyas a pam e agua» 
(TC); «Quẽ de vos outros me acusara 
de peccado» (EE); «Empero Pillatus 
auia reçeo de sobre aquesto elles o 
acusarẽ ao emperador» (VC); «contra o 
segundo beenzede os que vos maldiserẽ 
e acusarem» (VC); «depois que alguẽ 
acusarmos ou reprehẽdermos» (VC); «e 
assy o acusarõ ante ho adiãtado Pilatus» 
(HV); «E de que cousas o aly acusarom 

os euãgellistas nom o declararom» (VC); 
«acusaromno que queria apropriar assy 
o poderio real» (VC); «tu acusas a 
terra e o juyzo he meu» (VC); «duas 
testemunhas falsas que o acusasẽ» 
(TC); «mas buscauã como o acusassem 
e acoymassem» (VC); «o qual vos outros 
acusastes falsamẽte a morte» (HV); «do 
phariseu que a acusaua de oussadia» 
(EE); «rrecreçerõ aos que acusauã» (S); 
«porque foy çitado aa corte de Roma a 
petiçom de seus filhos que o acusauam» 
(EE); «E acusauamno que contra a ley 
de deus se fezera filho de deos» (VC); 
«nom que acuse a outro, mais a si 
mesmo» (S); «e acusem aquelles que 
de boõa mente ouuem as viuẽdas dos 
sanctos» (VC); «ou por me vingar os 
acusey e acusados as cousas que eran 
duuidosas hafirmei ser çertas» (S); «e 
dygo que acuso o matrimonio» (S); 
«Mas primeiro o acusou e de sy nom 
achou em elle culpa» (VC); «empero o 
que acussa o matrimonio denũçia que 
os cassados que estan ẽ pecado» (S); 
«nẽ ho acussan verdadeiramẽte por 
graça ou por enueja» (S); «per ty ou 
per outro acussandoo diãte teu señor» 
(S); «non deue tam pouco acussar aho 
outro» (S); «A xv que sse acusse ho 
que sse comfessa» (S); «dõde acussou 
ou denũçiou ou disse mall» (S); «Non 
cuidees que eu aja dacusarvos com meu 
padre» (EE); «e absolue aquella que era 
accusada» (VC); «e es acusado que as 
cobijça dauer o regno» (VC); «E isto 
pagara tãtas vezes, quãtas vezes errar 
e for acusado» (C); «Elle fora acusado 
que querya husurpar o rregno dos 
judeos» (VC); «quando forẽ acusados 
e reprehẽdidos» (VC); «que nõ fosse 
accusada como adultera e apedrada» 
(VC); «ante que fosse acusado nẽ vẽçido 
por culpado» (VC); «e como fosses 
acusado em muytas cousas» (VC); 
«Maria foy acusada de tres acusaçoões 
e per tres vezes» (VC); «Ha quarta 
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hacusamdo falsamente e mẽtindo» (S); 
«se huũ homẽ ante alguũ iuiz he acusado 
de algũa cousa falsamẽte» (TC); «porque 
em seẽdo acusados e em respondẽdo 
em as audiẽcias» (VC); «E seendo 
acusado o senhor mentirosamente» 
(VC); «e digno de seer accusado ante 
deus» (VC); «quiseste consentir seres 
acusado» (VC).

acuspinhar, vb. (de a- + cuspinhar, 
este de cuspir). Cuspir repetidamente; 
lançar saliva por escárnio. Formas: foy 
acuspinhada (VC, 1). Contexto: «a sua 
façe foy acuspinhada» (VC).

adarve, subs. (do árabe ad-darb, caminho, 
ruela). Caminho estreito sobre as 
muralhas de um castelo; muro construído 
com ameias. Formas: adarues (EE, 1). 
Contexto: «tijnham fiuza na força dos 
adarues» (EE).

adebaixo, loc. adv. (de a + debaixo). Por 
baixo; sob. Formas: adebaixo (VC, 1). 
Contexto: «sob alma cõprẽdeo as forças 
da alma adebaixo do encorporamẽto» 
(VC).

adecabo, loc. adv. (de a- + de cabo). 
No fim. Formas: adecabo (VC, 1). 
Contexto: «posto adecabo o temor 
de deos dizẽ que nõ fazem da quello 
cõsciẽcia» (VC).

adedentro, loc. adv. (de a + de dentro). Por 
dentro; no interior. Formas: adedentro 
(VC, 1). Contexto: por tanto se segue 
adedentro (sam lobos rabazes).

adefora, loc. adv. (de a + de fora). Por 
fora; no exterior. Formas: a de fora (VC, 
1); adefora (VC, 3). Contextos: «que 
se nõ mostrã a de fora taaes como som 
de dentro» (VC); «por amostrar e fazer 
lançar a soberua que pareça adefora» 
(VC); «porque a lĩpeza de dẽtro he de 
neçessidade e adefora solamẽte he per 
honestidade» (VC).

adega, subs. (do grego ¢ποθήκη, pelo lat. 
apotheca-m) Armazém onde se guarda 
o vinho. Formas: adegua (VC, 1). 
Contexto: «elle seja tua adegua e tua 

bolsa» (VC).
adelgaçar, vb. (de a- + delgaçar, este 

do lat. delicatiare). Emagrecer; tornar 
delgado. Formas: adelgaza (EE, 1); he 
adelgaçada (EE, 1). Contextos: «o temor 
adelgaza e seca os ossos» (EE); «nossa 
senhora graçiosa he adelgaçada pella 
abstinençia» (EE).

ademais, loc. adv. (de a + demais). Além 
disso; além do mais. Formas: ademais 
(VC, 1). Contexto: «e em ademais que 
a sua stada he mais ameude nos cabeços 
dos montes» (VC).

adeparte, loc. adv. (de a + de parte). À 
parte; para o lado. Formas: a de parte 
(VC, 2); a departe (VC, 1); adeparte 
(VC, 10; HV, 2). Contextos: «pareçe 
lhe auiã fallado a de parte aquello cõtra 
os discipollos» (VC); «A departe .s. em 
a pousada declaraua a seus discipollos 
todas cousas» (VC); «e tomouo adeparte 
huũ dos outros judeus que lhe pareçeo 
mais velho e disselhe» (HV); «e torney 
a este judeu adeparte» (HV).

ader, vb. (do lat. addere). O mesmo que 
adir: juntar; acrescentar. Formas: adeem 
(VC, 1); adyda (S, 1). Contextos: «mas 
aguardemos que elle adeem o tẽpo seu» 
(VC); «e que nom seja leyxada palaura 
nẽ adyda, nem mudada» (S).

aderençar, vb. (do lat. medieval adirectare, 
este de directus, part. passado de 
dirigere). O mesmo que adereçar: 
enviar; encaminhar; endereçar; dirigir. 
Formas: aderẽçam (VC, 1); aderença 
(EE, 1); aderençã (EE, 1); aderençaste 
(VC, 1). Contextos: «E as carreyras 
per que mais asinha homẽ ha de cheguar 
aa terra da gloria se aderẽçam muyto 
melhor» (VC); «o olho aderença os 
membros do corpo a obrar» (EE); 
«aderençã suas lampadas» (EE); «tu 
coregeste e aderençaste o pee çopo» 
(VC).

adesoras, loc. adv. (de a + desoras, este de 
des + horas). Fora de horas; muito tarde. 
Formas: adesoras (VC, 1). Contexto: 
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«vijnham com lanternas e tochas e armas 
adesoras» (VC).

adestrador, subs. (do lat. medieval 
addextratore- m). Aquele que adestra ou 
treina alguém. Formas: a deestradores 
(VC, 1). Contexto: «Elles sõ os seus 
barrões e condes e donzees e moços de 
camara e a deestradores» (VC).

adestrar, vb. (do lat. medieval addextrare). 
Ensinar; preparar. Formas: adeestra 
(EE, 1). Contexto: «em o que nos 
adeestra verdadeira rezã» (EE).

adevinho, subs. (segundo uns, regressivo 
de adivinhar; segundo outros, do lat. 
divinu-m). O mesmo que adivinho: 
pessoa que pratica a adivinhação; 
adivinhador. Formas: adeuinhos (S, 
2). Contextos: «e os que deytã sortes 
e os adeuinhos en qual quer maneira 
e os que vam ha elles» (S); «sseguẽ 
alguũs agoyros e adeuinhos e confian 
nelles» (S).

adiamante, subs. (de a- + diamante). 
O mesmo que diamante. Formas: 
adiamãte (S, 1). Contexto: «asi como 
ho adiamãte he pedra que nõ se pode 
quebrãtar, asi ho amor verdadeiro non 
se pode partir» (S).

adiantado, subs. (do part. de adiantar). 
Chefe militar; governador. Formas: 
adeantado (VC, 6; HV, 1); adeantados 
(VC, 1); adeãtado (VC, 3); adeãtados 
(VC, 1); adiantado (VC, 1; HV, 4; 
EE, 1); adiãtado (S, 1; HV, 5; EE, 1). 
Contextos: «bem sabees todos que da 
primeyra eu era adeantado do honrrado 
Çesar Agustus» (HV); «E som chamados 
pretores aquelles que som adeantados e 
teem poder de mãdar sobre as cidades» 
(VC); «ajnda derõ a tua alma a huũ 
cã jncircũciso que a engulise leuãdote 
preso ãte a façe do adeãtado pedindo 
que ouuesses pẽna de morreres na 
cruz» (VC); «he aparelhada a dignidade 
de seerẽ primeiros ou adeãtados» 
(VC); «deixou aly seu adiantado» 
(HV); «Çyrino adiantado de Syrya» 

(EE); «ao tẽpo de sua payxam era 
adiãtado do pouoo dos judeus pello 
ẽperador de Roma» (S); «era adiãtado 
do pouoo dos judeus pello ẽperador de 
Roma» (S); «Contar vos hey a reposta 
que Pilatus vosso adiãtado me deu» 
(HV); «Por semelhante depoys Judas 
Machabeo moueeo seu arreal contra 
Gorgia adiãtado de Ydumea» (EE).

adiantar, vb. (de adiante + -ar). Avançar; 
movimentar para diante; antecipar. 
Formas: adeantanse (VC, 1); adeantar 
se (VC, 1); adeantou se (VC, 1); 
adiantamos nos (VC, 1); adiantar (VC, 
2); adiantassem (VC, 1); adiantate (VC, 
1); adiantousse (VC, 1); adiãtãdonos 
(VC, 1); adiãtara (EE, 1); adiãtarsse (VC, 
1); adiãtouse (VC, 1). Contextos: «mas 
com cobijça adeantanse pera auellas» 
(VC); «e por tãto foy compridoyro 
e outorguado a Maria adeantar se a 
vngir aquelle corpo» (VC); «adeantou 
se a vngir o meu corpo para minha 
sepultura» (VC); «mas adiantamos nos 
aa pelleja e ao perigoo» (VC); «tantas 
vezes me atento de me adiantar ante meu 
deus» (VC); «nẽ se adiantassem elles 
ao chamar no mundo» (VC); «mas tu 
adiantate primeiro e busca o sacerdote» 
(VC); «porque adiantousse em ella o 
huso da razõ per graça diuinal» (VC); 
«façamos agora de nos justiça e juyzo 
adiãtãdonos ante a façe do senhor» 
(VC); «O dia do senhor se adiãtara» 
(EE); «mas adiãtarsse cõtinuadamente. e 
acreçentar na ffe» (VC); «mas adiãtouse 
primeiro da sua oraçõ» (VC).

adiante, adv. (de a- + diante). À frente; 
na dianteira. Formas: a deante (VC, 
1); adeamte (VC, 2); adeante (VC, 26); 
adeãte (VC, 40); adiamte (S, 4); adiante 
(S, 32; TC, 1; VC, 68; HV, 5; C, 3; EE, 
16); adiãte (S, 15; VC, 86; HV, 4; C, 1; 
EE, 2); adyamte (S, 2); adyante (S, 3; 
VC, 3); adyãte (VC, 3); hadiante (S, 1). 
Contextos: «mas desaqui a deante vijnra 
o tempo de julguar» (VC); «mas daquy 
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adeamte eu te leyxo aqueste em meu 
loguar» (VC); «ex aquy teu sobrinho 
Johane que daquy adeante sera teu filho 
e auera cuydado de ty» (VC); «Em o dia 
do juizo geeral tremeo a terra segũdo 
se mostrara adeãte» (VC); «E adiamte 
começa» (S); «segũdo que adiamte 
sse dyra» (S); «e proçeder adiante por 
seu misterio e acabalo» (S); «destes 
casus adiante escriptos» (TC); «nenhũa 
cousa val de hy adiante» (EE); «segũdo 
que adiãte se dira» (S); «E seguesse 
adyamte» (S); «E adyante quãdo diz: 
suplices te rrogamus, inclinasse» (S); 
«De si reprehendẽdo os do fingimẽto 
da sancrtidade pos mais adyãte» (VC); 
«segũdo hadiante se dira» (S).

adiante de, loc. adv. (de adiante + de). 
À frente de. Formas: adiante d’ (VC, 
1); adiante de (VC, 2); adyante d’ (VC, 
1). Contextos: «pos logo adiante da 
perseguiçõ» (VC); «he primeyro e vay 
adiante de deus» (VC); «E poõe adyante 
do lugar da payxõ» (VC).

adição, subs. (do lat. additione-m). Ato 
ou efeito de adir; acrescentamento. 
Formas: addiçõ (VC, 1). Contexto: 
«E aquello que diz que foy crucificado 
se põe aly por addiçõ por auer deferẽça 
antre este e os outros que se chamauã per 
aqueste nome de Jesu» (VC).

adilação, subs. (de a- + dilação). O mesmo 
que dilação. Formas: adillaçom (VC, 1). 
Contexto: «Em todas estas maneyras de 
pam a çeuada se toma por a adillaçom e 
perlonguamento daquelle que suspira e 
deseja de os auer» (VC).

ádito, adj. (do lat. additus, a, um, part. 
de addere, juntar, pôr ao pé). Que se 
acrescenta. Formas: adito (VC, 1). 
Contexto: «se entom descẽdera da 
cruz adito daquelles que pelejauã cõ 
elle. nõ nos demostrara auer virtude de 
paciencia» (VC).

adivinha, subs. (segundo uns, regressivo 
de adivinhar; segundo outros, do 
lat. divina-m). Mulher que pratica 

a adivinhação. Formas: adeuinhas 
(S, 3); adiuinha (TC, 1). Contextos: 
«Aas molheres do pecado da carne, de 
ssorteiras, de adeuinhas» (S); «trabalhei 
por trazer algũas a meu amor per 
ssorteleiros ou por adeuinhas» (S); «A 
terceyra se he adiuinha» (TC).

a d i v i n h a ç ã o ,  s u b s .  ( d o  l a t . 
*addivinatione-m, este de divinatione-m). 
Ação de adivinhar, de descobrir o que 
está oculto. Formas: adeuinhaçõees (S, 
1); adiuinaçõees (S, 1); adiuinhaçom 
(TC, 1); adiuinhaçoões (TC, 1). 
Contextos: «qual quer que deitar sortes 
por maneira de adeuinhaçõees faça 
pendença quorenta dias» (S); «vsa en sua 
cassa de arte magyca ou de adiuinaçõees 
para saber alguũa coussa» (S); «porque 
toda adiuinhaçom per qualquer modo 
que seia feyta» (TC; «Todo aquel que 
usa de adiuinhaçoões» (TC).

adivinhadeiro, subs (de adivinhado + 
-eiro). O mesmo que adivinhador: aquele 
que adivinha; prestidigitador. Formas: 
adeuinhadeiros (C, 1); adiuinhadeyros 
(TC, 1). Contextos: «E assy peccã nelle 
todos aquelles que vaão a feitiçeiros 
e adeuinhadeiros e lãçam sortes» (C); 
«creer pelos adiuinhadeyros he de pouco 
siso» (TC).

adivinhador, subs. (do lat. *addivinatore-m, 
este de divinatore-m). Aquele que 
adivinha; prestidigitador. Formas: 
adeuinhadores (TC, 1); adiuinhadores 
(TC, 1). Contextos: «nõ disse os 
ẽcãtadores nẽ adeuinhadores» (TC); «os 
agoyreyros e os adiuinhadores» (TC).

adivinhamento, subs. (de adivinhar + 
-mento). Ato ou efeito de adivinhar, de 
descobrir o que está oculto. Formas: 
adiuinhamẽto (VC, 1). Contexto: 
«Fremosso adiuinhamẽto ou demostraçõ 
da cousa que auia de vijnr» (VC).

adivinhar, vb. (do lat. *addivinare, este de 
divinare). Descobrir o que está oculto; 
antever o futuro; pressagiar. Formas: 
adeuinha (VC, 1); adeuinhã (TC, 1); 
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adeuinha nos (VC, 1); adeuinhanos (EE, 
1); adeuinhar (TC, 1; VC, 1); adiuinando 
(VC, 1); adiuinha (VC, 1); adiuinhar (TC, 
1; VC, 2); adiuinhasse (VC, 1); dadiuinhar 
(TC, 1). Contextos: «prophetiza ou 
adeuinha quẽ te deu» (VC); «porque 
nõ adeuinhã hu iazẽ os thesouros 
escõdidos» (TC); «Adeuinha nos Christo 
quẽ te ferio» (VC); «Adeuinhanos 
Christo quem he o que te feryo» (EE); 
«se adeuinhar sabẽ» (TC); «Daqueste 
artigoo da injuriosa infamia e doesto 
de adeuinhar ou prophetizar auemos 
quatro ensinanças» (VC); «leixou entrar 
Pedro o qual com medo staua aa porta 
defora como escuyta e como adiuinando 
e receando que auia de neguar Christo 
aodeãte» (VC); «reguntauã lhe e diziã 
prophetiza e adiuinha tu Cristo quem 
he aquelle que te ferio» (VC); «estes 
que fingẽ que sabem adiuinhar» (TC); 
«e prophetizarlhes ou adiuinhar que 
o creessem» (VC); «dizendolhe que 
adiuinhasse prophetizasse» (VC); «E 
se foysse cousa cõuinhabel que alguũ 
ouuese dadiuinhar ou saber as cousas 
que hã de uiinr» (TC).

adjutório, subs. (do lat. adjuctoriu-m). 
Auxílio; socorro. Formas: adjutorio 
(VC, 1). Contexto: «e assi se fazẽ 
quando se pede adjutorio de deus» (VC).

a d m i n i s t r a ç ã o ,  s u b s .  ( d o  l a t . 
administratione-m). Ato ou processo 
de administrar ou de reger; governo. 
Formas: administraçõ (S, 2; EE, 1); 
administrações (C, 2); administraçon (S, 
2; EE, 1). Contextos: «as outras persoas 
eclesiasticas que ten administraçõ dos 
beẽs da ygreja» (S); «qual quer que tem 
ofiçio ou administraçõ dalgũa corte ou 
dalguũ señor» (S); «Da conta de tua 
administraçõ» (EE); «nõ esguardãdo que 
se lhe sam cõçedidas as administrações 
de seus benefiçios» (C); «deuian seer 
rremouidos da administraçon que teen» 
(S); «Que he ysto que ouço de ty, da cõta 
da tua administraçon» (EE).

administrador, subs. (do lat. administra-
tore-m). Aquele que administra; gover-
nador. Formas: administrador (S, 1); 
administradores (VC, 1). Contextos: «se 
he maao administrador ou dilapidador» 
(S); «aos seus angeos e spiritus adminis-
tradores deus mãdou de ty» (VC).

administrar, vb. (do lat. administrare). 
Dirigir; reger; governar; conferir. 
Formas: admenistrar (S, 1); administra 
(S, 5); administrã (S, 3); administrados 
(VC, 1); administrandoas (S, 1); 
administrar (S, 13; VC, 2; C, 1; EE, 1); 
administrarẽ (C, 1); administrarom (S, 
1); administrasen (S, 1); administraua 
(S, 1; VC, 1); administre (C, 1); 
administrou (S, 1); adminystrar (S, 1); 
admjnistrar (S, 2); admynistrar (S, 2); 
som administrados (VC, 1). Contextos: 
«ouue preguiça de me aleuantar as 
matinas e as outras oras e de estudar e 
fazer oraçon e de admenistrar e cantar 
e leer» (S); «A quarta da e administra 
os beẽs temporaees» (S); «A sexta dos 
que administrã e para estes he a ordem 
clerycal» (S); «som per ministros 
ordinarios administrados e deuotamente 
reçebidos» (VC); «ante destruyen as 
cousas della, administrandoas mal» 
(S); «ca já nõ podes mays administrar» 
(EE); «E por administrarẽ as ditas 
ygrejas no temporal» (C); «aueras parte 
com aqueles que a palaura de Deus 
pregarom e administrarom» (S); «que 
mandase o tribu de Leuy que seruisen 
e administrasen aos saçerdotes» (S); 
«cujos eram os beẽs que jugou o que 
administraua» (S); «Que busquem quẽ 
nellas administre os sacramẽtos» (C); 
«Na ley noua ouue começo quando 
Jhesu Christo deu e administrou o 
sacramento de sseu corpo e sangue aos 
seus diçipolos» (S); «quantos sõ os 
saclamẽtos e de cada huũ ẽ espeçial e 
quẽ os pode adminystrar» (S); «Grãdeza 
he pẽsar e admjnistrar grãdes e mui 
altas cousas» (S); «assy he diuersidade 
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na solepnidade de admynistrar os 
sacramẽtos» (S); «per aquestes som 
administrados os grandes negocios da 
nossa saluaçom» (VC).

admiração, subs. (do lat. admiratione-m). 
Ato ou efeito de admirar; contemplação; 
espanto. Formas: admiraçã (EE, 1); 
admiraçõ (EE, 2); admiraçom (VC, 1). 
Contextos: «E em este euãgelho se poõe 
a admiraçã do padre e madre de Christo» 
(EE); «Mas toruouse de huũ toruamẽto 
de admiraçõ» (EE); «a admiraçõ pollos 
feytos de Christo nom acustumados» 
(EE); «e admiraçom ou marauilhamẽto 
pera aleuãtamẽto da voõtade» (VC).

adoação, subs. (de a- + doação). O mesmo 
que doação. Formas: adoaçon (S, 1). 
Contexto: «E esta adoaçon he quãdo 
alguũ toma algũa perssoa estranha 
por seu filho legitymo ou neto ou dy 
adiamte» (S).

adoba, subs. (do árabe ad-dobba). Grilhão 
ou corrente de ferro. Formas: adobas 
(VC, 2). Contexto: «Aquelle que 
serue a auareza he apertado nas adobas 
presentes» (VC); «soltemos as adobas cõ 
que somos embarguados» (VC).

adobe, subs. (do árabe at-tub, tijolo). Bloco 
de barro cozido. Formas: adobes (VC, 
2). Contextos: «o terceiro nos metaaes. o 
quarto nos adobes o quinto nos vapores» 
(VC); «he a oussia em algũs adobes ou 
ladrilhos» (VC).

adoçar, vb. (de a- + doce + -ar). Tornar 
doce; suavizar. Formas: adoça (VC, 
4); adoçã (VC, 1); adoçe (VC, 1). 
Contextos: «mas se a nossa voõtade 
deseja aquello que afaagua e adoça 
primeiro beba aquello que dooe» (VC); 
«os quaaes adoçã e afaaguã as almas» 
(VC); «Se a besta adoçe ou caae logo 
lhe buscam remedios» (VC).

adoctrinado, adj. (do part. de adoctrinar, 
este de a- + doctrinar). O mesmo que 
doutrinado: catequizado. Formas: 
adoctrinado (VC, 1). Contexto: «e 
lobo ao çerual he cõparado o dotor ou 

preeguador por a agudeza do lume do 
entendimẽto adoctrinado» (VC).

adoecer, vb. (do lat. addolescere, este 
de dolescere). Ficar doente; enfermar. 
Formas: adoeça (VC, 1); adoece (EE, 
1); adoeçe (VC, 1; EE, 3); adoeçẽ (VC, 
1); adoeçemos (VC, 1); adoeçeo (VC, 
2); adoeçer (VC, 1); adoecera (TC, 1); 
adoeçerom (EE, 1); adoeço (EE, 1); 
adoesce (VC, 1). Contextos: «neçessario 
he que aqueste homẽ adoeça» (VC); 
«Aquesta aue teen grande affeiçõ e 
amor a seus frãgoões que pella doença 
delles afrigida adoece» (EE); «o que non 
come e he atormentado da fame pello 
acabamẽto do humor radical adoeçe» 
(EE); «Quem adoeçe e eu nõ adoeço» 
(EE); «mas paramẽtes aaquelles que 
adoeçẽ ou que hã tribullaçoões que 
se correguã» (VC); «Se algũas vezes 
adoeçemos e se somos pobres e se nos 
apertamos com frio» (VC); «porque se 
alli steuera curara ho como adoeçeo» 
(VC); «e finalmẽte veeo adoeçer de 
hũa infirmidade de que morreo» (VC); 
«adoecera cõ noio daquela uinha» 
(TC); «da saude dos outros que nunqua 
adoeçerom» (EE); «porque quando a 
cabeça he doente todos os membros 
dooem e adoesce. estes mais nom tornam 
a saar» (VC).

adoestar, vb. (de a- + doestar). Repreender; 
censurar. Formas: adoestasse (VC, 1); 
adoeste (VC, 1). Contextos: «em os 
feitos ouue Christo que o guardase 
per asseytamẽto e quem adoestasse e 
reprehendesse nas pallauras» (VC); 
«Primeiramẽte adoeste pera a morte 
quando cõçebe em o coraçõ algũa cousa 
nõ deuuda» (VC).

adolescência, subs. (do lat. adolescentia-m). 
Fase do desenvolvimento humano que se 
inicia depois da puberdade. Formas: 
adolescencia (VC, 1); adolesçencia 
(VC, 1). Contextos: «E no tẽpo da 
mayor ydade que se chama adolescencia 
soportou trabalho de disputar e de 
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seer derribado» (VC); «a pueriçia ou 
meniniçe. e a segunda he adolesçencia 
ou mãçebia» (VC).

adopção, subs. (do lat. adoptione-m). 
Ato ou efeito de adotar; perfilhação; 
aceitação. Formas: adopçõ (S, 1; 
VC, 14; EE, 2); adopçom (VC, 7; EE, 
6); adõpçom (EE, 1). Contextos: «E 
esta adopçõ ou arrogaçõ ẽbarga ho 
matrimonio» (S); «sõ filhos per adopçõ 
e graça de seu padre» (VC); «a adopçõ 
dos filhos de deus» (EE); «o saluador 
trage o ramo da oliueira da adopçom 
ao linhagem humanal» (VC); «que seja 
filho de deos padre por adopçom» (EE); 
«choramos aguardando a adõpçom dos 
filhos de deus que he a redempçom de 
nosso corpo» (EE).

adoptar, vb. (do lat. adoptare). Perfilhar; 
aceitar como filho. Formas: adopta (S, 
1); adoptado (VC, 1); adoptãdo lho (VC, 
1); adoptar (S, 13; VC, 1); adoptasse (S, 
1; VC, 1); adoptaste (VC, 1); adoptou 
(S, 3; VC, 1); adoptoua (VC, 1); auia 
adoptado (S, 2); fomos adoptados (VC, 
1); sejã adoptados (S, 1); seer adoptado 
(S, 1; EE, 1); seermos adoptados (VC, 
1). Contextos: «Ha .ij. maneyra he 
antre os filhos naturaaes daquelle que 
adopta» (S); «ou em o corpo a que 
foy dado adoptado per aquello» (VC); 
«emcomendandoa a Joham. e adoptãdo 
lho em filho» (VC); «como quer que tan 
ben podẽ adoptar os que hã filhos como 
os que non os hã» (S); «ca ho padre nõ 
pode casar cõ ha filha que adoptasse» 
(S); «me adoptaste por filho» (VC); «Ho 
filho adoptiuo subcede ao padre que ho 
adoptou» (S); «declara o senhor aquelle 
thema ou preposto que filhou da molher e 
adoptoua e trouxea ao proposito delles» 
(VC); «nẽ este filho adoptiuo nũca pode 
casar com ha molher do padre que ho 
auia adoptado» (S); «Mas nos fomos 
adoptados e feytos filhos per o sangue de 
nosso senhor Jhesu Christo» (VC); «Huũ 
homẽ e hũa molher que sejã adoptados 

por huũ padre podẽ casar ẽ huũ» (S); 
«he grandissima hõrra de escrauo seer 
adoptado em filho de deos» (EE); «e 
diz mais que çẽto per huũ he seermos 
adoptados por filhos» (VC).

adoração, subs. (do lat. adoratione-m). 
Veneração ou culto a uma divindade 
ou a um objecto considerado sagrado. 
Formas: adoraçõ (VC, 1; EE, 1); 
adoraçom (VC, 2); adoraçon (EE, 1). 
Contextos: «traslado de toda deuoçõ e 
adoraçõ» (VC); «os sanctos se podem 
adorar com adoraçõ que se chama 
dullia» (EE); «perteençe ao apareçimẽto 
da strella. e adoraçom dos reys» (VC); 
«Diz Lyra cõ adoraçon dollatria, a qual 
a soo deus perteeçe» (EE).

adorado, subs., adj. (de a- + dolorado, 
este do lat. medieval doloratus, a, um, 
part. passado de dolorare, doer). Que 
ou o que tem dor; doente; enfermo. 
Formas: adoorada (EE, 1); adoorado 
(VC, 2); adoorados (VC, 2). Contextos: 
«e assy meesmo porque ella mays que 
todollos homeẽs em sua morte foy 
muito adoorada» (EE); «E scarnicido 
adoorado e ferido na cabeça cõ canauea 
ẽ vestidura alua» (VC); «e por tãto 
aquelle que he adoorado daquesta paixõ 
tarde he fora della e aadur» (VC); «dando 
saude e remedios aos adoorados» (VC); 
«os discipollos que por dar sollaz da vida 
e saluaçõ aos mezquinhos e adoorados 
nõ lhes ficaua hora liure nem despachada 
pera comer» (VC).

adoradoiro, adj. (de adorado + -oiro). 
Que adora ;  adorador.  Formas: 
adoradoyra (VC, 1); adoradoyros (VC, 
1). Contextos: «foy abaixada nas maãos 
do bauptista a cabeça adoradoyra 
dos angeos» (VC); «deuotemente lhe 
beijaras as maãos e pees adoradoyros e 
dignos de honrra» (VC).

adorador, subs., adj. (do lat. adoratore-m). 
Aquele que adora. Formas: adorador 
(VC, 1); adoradores (VC, 5). Contextos: 
«Ex a my senhor que som adorador 
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da tua magestade» (VC); «mas os 
verdadeiros adoradores adorarã o 
padre em spiritu e verdade» (VC); «os 
verdadeiros adoradores nõ orã segũdo o 
lugar» (VC); «os verdadeiros adoradores 
nõ ẽ fegura mas em verdade adoram» 
(VC); «(nos somos) adoradores de huũ 
soo deus» (VC).

adoramento, subs. (de adorar + -mento). 
Ato ou efeito de adorar; adoração. 
Formas:  adoramento  (VC,  2 ) ; 
adoramẽto (VC, 7). Contextos: «muy 
digno de todo adoramento e honrra» 
(VC); «adoraromno como deus e senhor 
per aquelle adoramẽto que pertençe a 
soo deus seer adorado» (VC).

adorar, vb. (do lat. adorare). Prestar culto 
a uma divindade; venerar Deus. Formas: 
adora (VC, 6; HV, 1); adorã (S, 3; VC, 
5; EE, 3); adoraa (S, 1); adoraae (VC, 
3); adorada (VC, 1); adorado (VC, 5); 
adorãdo (VC, 4; HV, 1); adorãdoo (EE, 
1); adorallo (VC, 3; EE, 1); adoralo (S, 
1; EE, 1); adoram (VC, 8; C, 1; EE, 
5); adoram no (VC, 1); adoramos (VC, 
3); adoramos te (S, 1); adoran (S, 1); 
adorando (VC, 4; EE, 1); adorandoo 
(VC, 2); adorãno (VC, 1; EE, 1); adorao 
(VC, 1; EE, 1); adorar (S, 8; VC, 23; 
HV, 4; C, 1; EE, 6); adorarã (VC, 2); 
adoraram (EE, 1); adoraras (S, 3; TC, 3; 
VC, 4; EE, 2); adorarẽ (VC, 1); adorarem 
(S, 1; VC, 1); adorares (VC, 4; EE, 2); 
adorariã (VC, 1); adorarõ (VC, 8; HV, 
2; EE, 1); adorarõ no (VC, 1); adorarom 
(VC, 4; EE, 2); adorarom no (VC, 1); 
adoraromno (VC, 1); adoraron (S, 1); 
adoraron no (VC, 1); adorarõna (EE, 1); 
adorarõno (VC, 2; EE, 4); adoras (VC, 
2; EE, 1); adorasse (VC, 1); adorassem 
(VC, 2; EE, 2); adoraste (VC, 1); adoraua 
(VC, 3; EE, 3); adorauã (VC, 17; EE, 1); 
adorauam (VC, 6); adorauam no (VC, 
1); adorauamno (VC, 1); adorauan (S, 
1); adorauãno (VC, 4); adorauao (VC, 
3); adore (VC, 3; HV, 1; EE, 1); adorem 
(S, 1; C, 1); adorẽno (EE, 1); adores (S, 

1; VC, 2); adoro (VC, 10); adoromno 
(VC, 1); adorote (S, 1); adorou (S, 1; 
VC, 5; HV, 1; EE, 2); adorou ho (VC, 
1); adorou o (VC, 2); adorouho (EE, 
4); adorouo (VC, 2); dadorar (VC, 1); 
era adorado (VC, 1); eram adorados 
(EE, 1); he adorado (VC, 4; EE, 1); seer 
adorado (VC, 4); seia adorado (S, 1); 
sejam adorados (VC, 1); ssejã adoradas 
(S, 1). Contextos: «meu senhor adora 
os jdollos e nõ deixaria por nẽhũa guisa 
de o adorar dos jdollos» (HV); «Os 
auarẽetos adorã a semelhãça das coussas 
que som na terra» (S); «A segũda por 
que o que toma ha ostia adoraa» (S); 
«Adoraae agora aquelles doces geolhos 
que se inclinarom ante vos» (VC); 
«esto por a vnidade em trijndade seer 
louuada e adorada» (VC); «e ferido 
na cabeça e adorado e saudado em 
escarneo» (VC); «que vos adorãdo ẽ 
aquelle que he verdadeyro deus» (HV); 
«Em aquelle tempo chegou a Jhesu a 
madre dos filhos do Zebedeu com elles 
adorãdoo» (EE); «porque eu tãbẽ vaa 
adorallo» (EE); «deue estar deuoto e 
adoralo com muy grãde deuaçon» (S); 
«aquelles que adoram outra cousa se 
nõ a elle» (C); «Honramno como rey 
e adoram no como deus» (VC); «mas 
ao senhor nos adoramos per amor» 
(VC); «e diz asy: adoramos te Christe 
et benedicimus tibi» (S); «os soberbos 
honrram e adoran as semelhãças e as 
coussas que son sobre o çeo» (S); «Assy 
meesmo cometerõ ydolatria adorando o 
bezerro» (EE); «e cõ cantares e louuores 
lançãdose em terra e adorandoo» (VC); 
«e adorãno como a deus» (EE); «este 
he mayor que tu por tãto adorao» (VC); 
«vierom adorar a Christo nado» (EE); 
«mas os verdadeiros adoradores adorarã 
o padre em spiritu e verdade» (VC); «e 
de consuũ se alleuãtarom os principes e 
adoraram ao senhor deos» (EE); «Nõ 
adoraras os deuses alheos» (TC); «e 
per o adorarẽ fingidamẽte» (VC); «e 
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todos os que hy esteueren açerca quando 
adorarem ho corpo de Deus» (S); «todo 
isto te darei se te derribares em terra e 
me adorares» (EE); «e entõ os homẽs 
nõ adorariã ẽ Jherusalẽ nẽ em aquelle 
mõte» (VC); «e adorarõ huũ soo deus» 
(HV); «e todos lançados ãte elle adorarõ 
no» (VC); «dos filhos de Israel fezerom 
que adorarom por deus huũ bezerro 
yrraçional» (EE); «adoraromno como 
deus e senhor per aquelle adoramẽto 
que pertençe a soo deus seer adorado» 
(VC); «e adoraron a ssua ymagem» (S); 
«E os discipollos veendo o senhor viuo 
adoraron no» (VC); «e poẽdoa ẽ logar 
secreto adorarõna» (EE); «e deitados en 
terra adorarõno» (EE); «aquelle adoras 
agora cõ os ãgeos» (VC); «E adorasse 
per lhe fazerẽ o deuido seruiço e honrra» 
(VC); «e adorassem a deus» (EE); 
«Hõrraste e adoraste a misericordia de 
deus» (VC); «Eis aqui huũ prĩcipe que 
o adoraua dizendo» (EE); «E os gentios 
adorauã os ydollos de Mares, Mercurio, 
Sol, e assy dos outros» (EE); «agora o 
honrrauã e adorauam como propheta» 
(VC); «Symeom e Anna assy como 
prophetas adorauamno e diziamlhe 
louuores propheticos» (VC); «pella 
ley que tinhã e os gentijos a signistra 
pollos ydolos que adorauan» (S); «e por 
scarnho adorauãno como a deus» (VC); 
«Lançouse de bruços e adorauao» (VC); 
«e quando ho achardes avisayme por que 
tambem eu vaa e o adore» (EE); «os 
quaes posto que nõ adorem ydollos ou 
outras cousas» (C); «Adorẽno todollos 
anjos de deus» (EE); «nẽ os adores 
de feito que pareçam de fora» (S); 
«Senhor Jesu Christo eu adoro os pees 
da tua misericordia e verdade» (VC); 
«E adoromno todollos angeos de deus» 
(VC); «adorote Ihesu Christo» (S); «asi 
como se lee de Abrahã, que adorou os 
angeos» (S); «pos os geolhos em terra e 
adorou ho» (VC); «e adorou o fazẽdo 
lhe graças» (VC); «con ffe de coraçom 

(adorouho) com humildade do corpo» 
(EE); «E ella adorouo» (VC); «aquello 
lhes foy forçado de o auerẽ dadorar» 
(VC); «porque ally onde o senhor era 
adorado e rogado per as petiçoões 
dos sanctos» (VC); «Isto acreçenta a 
diferençia dos que eram adorados como 
deoses pellos gentyos» (EE); «Aquello 
he adorado pello homẽ» (EE); «Oo Jesu 
que quiseste por escarnho seer adorado e 
saudado» (VC); «seia adorado huũ soo 
Deus» (S); «e aquelle preegua que sejam 
adorados muytos deoses» (VC); «Por 
esta defende que nom ssejã adoradas 
as criaturas spirituaees que som os 
angeos» (S).

adormecer, vb. (do lat. addormiscere). 
Deixar-se cair no sono. Formas: 
adormeça (VC, 2); adormeçaras (VC, 
1); adormeçe (VC, 2); adormeçẽ 
(VC, 1); adormeçeo (VC, 1; HV, 1); 
adormeçeras (VC, 1); adormeceria (VC, 
1); adormeçerõ (VC, 2); adormeçerõse 
(EE, 1). Contextos: «nẽhuũ virtuoso 
adormeça» (VC); E assy adormeçaras 
aos seus muyto beẽtos pees» (VC); 
«Mas adormeçe o senhor antre os outros 
andãdo nauegãdo» (VC); «porque os 
homẽs entõ adormeçẽ e estam callados» 
(VC); «e estando assi adormeçeo e foy 
lhe semelhãte ou mostrado em sonho 
que fosse em huũ paaço» (HV); «tu 
aturaras e adormeçeras nõ sẽ cõpaixõ 
e gimidos» (VC); «muy deligeiro 
adormeceria e nom aueria nembrãça 
daquello que pedia» (VC); «atees que 
seja cõprido o conto dos scolhidos 
adormeçerõ» (VC); «vijndolhes grande 
sonno adormeçerõse» (EE).

adornar, vb. (do lat. adornare). Enfeitar; 
ataviar. Formas: adornada (EE, 1); 
adornara (EE, 2); estaua adornado (EE, 
1). Contextos: «ho campo he a ygreja 
adornada com ho trabalho, e sangue 
de Christo» (EE); «adornara o corpo 
da nossa humildade» (EE); «o templo 
estaua adornado de rycas e preciosas 
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pedras e doõs» (EE).
adotivo, adj. (do lat. adoptivus, a, um). Que 

foi adoptado. Formas: adoctiuos (VC, 
1); adoptiua (S, 1; VC, 2); adoptiuo (S, 
11; VC, 6; EE, 3); adoptiuos (S, 1; VC, 6; 
EE, 4); adotiuo (EE, 1); adouptiuos (EE, 
1). Contextos: «porque nos que somos 
filhos adoctiuos nõ seremos aparelhados 
para recebir os açoutes do padre» (VC); 
«nõ he legitimo bem pode casar cõ ha 
filha adoptiua» (S); «Ho filho adoptiuo 
subcede ao padre que ho adoptou» (S); 
«adoptar e ha molher do filho adoptiuo» 
(S); «natural e nõ adoptiuo» (EE); 
«(Filho seu vnico que quer dizer huũ 
soo) .s. natural nõ adoptiuo» (VC); «pero 
se fforen filhos adoptiuos, ben poderian 
cassar con este bautiszado» (S); «por 
serẽ filhos adoptiuos aa gloria» (VC); 
«a graça nos teẽ feito filhos de deus 
adoptiuos e herdeiros de regno» (EE); 
«se fosse filho adotiuo doutro» (EE); 
«aos filhos adouptiuos acõteçe parte do 
herdamẽto» (EE).

adova, subs. O mesmo que adoba. Formas: 
adouas (VC, 2). Contextos: «sooe de 
soltar os presos e ferrados com adouas» 
(VC); «metesse nos ferros e apertasse 
nas adouas deste mũdo» (VC).

adquirir, vb. (do lat. adquirere ou 
acquirere). Tornar-se proprietário; 
obter; conseguir. Formas: adquirir (EE, 
1). Contextos: «Açerca do adquirir das 
cousas temporaaes» (EE). 

adro, subs. (do lat. atriu-m). Pátio externo 
em frente ou à volta de uma igreja 
ou templo; átrio. Formas: adro (VC, 
21; EE, 3); adros (VC, 1; EE, 2). 
Contextos: «e dessi punhãnas no adro 
dos sacerdotes» (VC); «estaua fora 
do templo .s. em o adro do templo» 
(EE); «mas ajnda se entendẽ os adros e 
alpenderes e lugares que estauã darredor 
ou do opoboo estaua pera orar» (VC); 
«antijgamẽte os adros estauam fora das 
çidades» (EE).

aduana, subs. (do árabe ad-diwan). 

Alfândega; cobrança de imposto sobre 
a entrada e saída de produtos. Formas: 
aduana (VC, 1); aduanas (VC, 1). 
Contextos: «ho direito dalfandigua 
e da aduana he roubo outorguado ou 
cõsentido» (VC); «O qual primeiramẽte 
ordenou que ouuesse hy requeredores 
das portageẽs e aduanas os quaaes erã 
assy chamados publicanos» (VC).

adubador, subs. (de adubado + -or). 
Aquele que aduba ou estruma. Formas: 
adubador (VC, 1); adubadores (VC, 2). 
Contextos: «E o adubador da vinha 
pode seer esso meesmo a razõ a qual 
deue cauar açerca da sua cõsciẽcia» 
(VC); «e como quer os adubadores della 
a cauassem e alporcassẽ darredor do pee 
cõ alferçe» (VC); «e os adubadores desta 
vinha sõ os sacerdotes e prelados» (VC).

adubar, vb. (do frâncico *dubban, bater, 
pelo lat. medieval adobare ou adubare). 
Adicionar temperos; preparar; estrumar. 
Formas: aduba (VC, 1); adubã (VC, 
1); adubada (VC, 2); adubadas (VC, 1; 
C, 1); adubãdoa (VC, 1); adubar (S, 1; 
VC, 2); adubassem (VC, 1); adubaua 
(VC, 1); adubou (VC, 1). Contextos: 
«cada huũ de nos laura e aduba si 
meesmo» (VC); «Bemauẽturados som 
aquelles que adubã e nõ som negligẽtes» 
(VC); «e de tam leue vianda e nom 
cozida e nom adubada» (VC); «assy 
das searas que forẽ semeadas per os 
deffuntos e vinhas adubadas» (C); «ẽ 
aqueste tempo da graça atees que a caue 
adubãdoa e corregendoa» (VC); «dos 
manjares supperfluos e de os hordenar 
e adubar me acupey» (S); «alugaste aos 
prellados da ygreja que adubassem ou 
laurassem» (VC); «mas rogado daquelle 
que adubaua a vinha» (VC); «adubou a 
vinha de deos» (VC).

adulação, subs. (do lat. adulatione-m). Ato 
ou efeito de adular ou louvar; lisonja. 
Formas: adullaçõ (VC, 1). Contexto: 
«nõ procede de amor nõ he honrra mas 
he adullaçõ ou afaago» (VC).
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adulador, subs. (do lat. adulatore-m). 
Aquele que adula; lisonjeador. Formas: 
adulador (VC, 1); adullador (VC, 1). 
Contextos: «porque mais ẽpeeçe a 
lingoa do louuaminheiro e adulador que 
a espada do jmijgo» (VC); «Itẽ nõ deue 
teer molles vestidos e de prezado pãno 
nẽ seer adullador e guabador» (VC).

adulteira, subs. (do lat. adultera-m). O 
mesmo que adúltera: mulher que partica 
adultério. Formas: adulteyra (EE, 1). 
Contexto: «pos em prisom a Sam Joham 
a petiçom de Horodias adulteyra» (EE).

adulterador, subs., adj. (do lat. adulte-
ratore-m). Que ou aquele que adultera; 
falsificador. Formas: adulterador (VC, 
4); adulteradores (VC, 1). Contextos: 
«metẽ em sua religiõ o demo adulterador 
cõ seus algozes» (VC); «Bẽauẽturada 
eu digo assy que foy esta molher adul-
terador a qual he absoluta dos pecados 
passados» (VC); «disse geeraçõ maa 
quanto aa trauessura dos custumes e 
adulterador quanto perteençe a quebrar 
e rõper a ffe» (VC); «fazendo se todos 
os dias adulteradores» (VC).

adulterar, vb. (do lat. adulterare). 
Falsificar; corromper; praticar adultério. 
Formas: adulterados (VC, 1); adulterar 
(VC, 1); adulteraras (VC, 1); adulterasse 
(VC, 1); adulteraua (VC, 1); adulterou 
(VC, 1). Contextos: «Per a ordenaçõ 
desta ley mil sam cada dia adulterados 
ou culpados de adulterio» (VC); «som 
reduzidos aos preçeptos de nõ adulterar 
e de nõ furtar» (VC); «Nom adulteraras» 
(VC); «e elle quis que adulterasse: e 
furtasse: e matasse» (VC); «e foy dado 
aa que adulteraua» (VC); «a minha alma 
que adulterou e se partio tantas vezes 
de ti» (VC).

adulterinha, subs. (do lat. adulterina-m). O 
mesmo que adúltera: mulher que pratica 
adultério. Formas: adulterinha (TC, 2). 
Contexto: «he chamada adulterinha 
porque desãparou o seu boo e primeiro 
esposo» (TC); «e se uay cõ outro he 

chamada adulterinha, e forniqueira» 
(TC).

adulterino, subs., adj. (do lat. adulterinus, 
a, um). Que ou aquele que pratica 
adultério; que provém de adultério. 
Formas:  adu l t e r inos  (VC,  4 ) . 
Contextos: «nõ sam filhos legitimos: 
mas adulterinos» (VC); «Mas de alguũs 
adulterinos misturamentos dãdonos 
grande fiuza» (VC); «lidimos filhos da 
religiõ: mas filhos adulterinos» (VC); «e 
se o fazẽ sõ auidos por legitimos. e se nõ 
podẽ sõ auidos por adulterinos» (VC).

adultério, subs. (do lat. adulteriu-m). 
Infidelidade conjugal. Formas: adulterio 
(S, 35; TC, 8; VC, 31; C, 2; EE, 2); 
adulterios (S, 2; EE, 1); adulteryo (S, 5); 
hadulterio (S, 1). Contextos: «cobijçey 
dentro ẽ mynha vontade fazer adulterio 
cõ molher de outro» (S); «Adulterio he cõ 
molher casada» (TC); «assy como nado 
de adulterio» (VC); «Adulterio que he 
cõ casado ou casada» (C); «aleuãtãdolhe 
adulterio contra rezan» (EE); «se vaão 
lõgas terras e cometen adulterios e 
fornicaçõees» (S); «do coraçõ saãe 
os maaos penssamentos homizios, e 
adulterios fornizios» (EE); «Pequey 
por luxuria ẽ obra por fornicaçon con 
molher solteira ou viuua ou cõ corrupta 
ou por adulteryo cõ molher casada» (S); 
«qual quer que por perjuro, hadulterio 
e homiçidio geeralmemte sse dam sete 
anos en pendẽça» (S).

adúltero, subs., adj. (do lat. adulterus, 
a, um). Que ou o que pratica adultério. 
Formas: adultera (VC, 5); adulteros 
(EE, 3). Contextos: «que nõ fosse 
accusada como adultera e apedrada 
assy per justiça» (VC); «Geeraçõ maa. 
por a perfia que tijnha. e adultera por a 
ydolatria» (VC); «E porẽ se diz a elles 
geeraçom maa e peruersa adultera etc.» 
(VC); «Per aquesta molher adultera se 
pode entẽder qualquer pessoa ajuntada 
e desposada a Christo per ffe» (VC); 
«roubadores jnjustos, adulteros» (EE); 
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«Adulteros os que con molher alhea se 
emuoluẽ» (EE).

adur, adv. (talvez do lat. a- + dure). 
Dificilmente; a custo. Formas: aa dur 
(VC, 1); aadur (VC, 29); adur (VC, 5). 
Contextos: «aa dur he achado velho 
que se arranque e tire dos pecados 
acustumados» (VC); «e veer homem 
e ouuir muytas cousas aadur se pode 
fazer com pureza do coraçõ» (VC); «E 
mais aadur de sayr homẽ da demãda 
sem pecado» (VC); «e o que adur abasta 
a seruir huũ leua as rendas de muytos» 
(VC); «E adur se partia que nõ ficasse 
ferido e aranhado» (VC).

adurentar, vb. (de a- + duro + -entar). 
Tornar duro, sólido. Formas: adurẽta 
(EE, 1). Contexto: «ao que quer 
amolleçe, e ao que quer adurẽta» (EE).

adusto, adj. (do lat. adustus, a, um). 
Queimado; tostado. Formas: adusto 
(VC, 1). Contexto: «por o qual staua 
dedentro todo desecado. e sodorento e 
adusto» (VC).

aduzer, vb. (do lat. adducere). O mesmo 
que aduzir: expor; apresentar razões; 
conduzir. Formas: adussesse (VC, 
1); aduzem (VC, 1); aduzer (VC, 1); 
aduzerẽ (VC, 1); aduziã (VC, 1); foy 
aduzida (VC, 1); foy aduzido (VC, 1). 
Contextos: «por tal que os leuasse 
e adussesse aa preegaçõ de Christo» 
(VC); «som spirituaaes e leues leuã e 
aduzem pera çima» (VC); «O primeiro 
.s. a aduzer se pode esquiuar» (VC); 
«e como vos aduzerẽ e trouuerẽ aos 
juizes» (VC); «os que aduziã e atirauã 
do mar e das ondas desta vida» (VC); «e 
que nõ foy aduzida aa comunidade dos 
outros homẽs e molheres» (VC); «este 
moço foy aduzido per o spiritu sancto 
ao diserto» (VC).

adventício, adj. (do lat. adventicius, a, um). 
Que chega de fora; casual; imprevisto. 
Formas: aduentiçio (S, 1). Contexto: 
«Peculio aduentiçio son os beẽs que 
tẽ o filho que lhe pertençerom doutra 

parte» (S).
adventiço, adj. O mesmo que adventício. 

Formas: aduentiço (S, 1). Contexto: 
«non pode dar esmola dos beẽs do padre 
nem do peculio aduentiço e profetiçio 
que tenha» (S).

advento, subs. (do lat. adventu-m). Período 
das quatro semanas anteriores ao Natal. 
Formas: aduento (EE, 12); aduentu 
(EE, 1); aduẽto (EE, 7); aduẽtos (EE, 
1). Contextos: «E este dicto do propheta 
se entende a ij. aduẽtos de Christo 
.s. aduento en carne humana» (EE); 
«Seguese ho euangelho do domingo 
iij. em ho aduentu do senhor» (EE); 
«Por que he de notar que no primeiro e 
derradeiro domingo a ygreja trauta do 
aduẽto de Christo» (EE); «E este dicto 
do propheta se entende a ij. aduẽtos de 
Christo» (EE).

advérbio, subs. (do lat. adverbiu-m). 
Palavra ou expressão que exprime 
uma circunstância e funcionada como 
modificador de um verbo. Formas: 
aduerbio (VC, 1); aduerbios (VC, 2). 
Contextos: «Algũas vezes se pooẽ 
verbalmente assy como na fim das 
oraçoões. e algũas vezes se pooem por 
aduerbio» (VC); «E he de notar que estas 
partes que som chamadas em gramatico 
aduerbios .s. oje e de manhaã se deue 
repartir cada hũa singullar mẽte cõ 
suas pallauras» (VC); «Nom ha o homẽ 
mereçimẽto per os nomes ou verbos mas 
per os aduerbios .s. nõ auemos merito 
por seer bem aquello que fazemos mas 
por o nosso fazermos por bẽ e com boa 
entençõ» (VC).

adversairo, subs. O mesmo que adversário. 
Formas: aduersairo (TC, 1; VC, 4; EE, 
1); aduersairos (VC, 7); aduersayro (VC, 
6); aduersayros (VC, 8). Contextos: 
«quãdo seu aduersairo o persegue pera 
o matar» (TC); «e nõ encontra de my 
Sathanas que quer dizer aduersairo 
ou cõtrairo» (VC); «vingayme do meu 
aduersairo» (EE); «e a qual nos vymos 
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extender a vençer o poderio e astucia de 
todollos aduersairos» (VC); «E porque 
nũca nos mingua aduersayro que nos 
spreyte» (VC); «elle era poderoso de 
lançar seus aduersayros nos abissos e 
no inferno» (VC).

adversão, subs. (do lat. adversione-m). 
Oposição. Formas: aduerssam (C, 1). 
Contexto: «a soberba per aduerssam se 
defende neste mandamento» (C).

adversário, subs. (do lat. adversariu-m). 
Inimigo; contrário. Formas: aduersareos 
(EE, 1); aduersario (VC, 3); aduersarios 
(VC, 1; EE, 3). Contextos: «non poderã 
resistir nẽ contradizer todos vossos 
aduersareos» (EE); «e conhoçe per sua 
voz que o nosso aduersario he forte» 
(VC); «poderas ligeiramẽte vẽçer os 
teus aduersarios e jmijgos visiuees» 
(VC); «Em casa destes e de outros seus 
aduersarios comeo Christo» (EE).

adversia, subs. (de adverso + -ia). Má 
obra; má intenção; comportamento 
condenável; oposição; resistência. 
Formas: aduersia (VC, 1). Contexto: 
«Desejar louuor de humildade nõ he 
virtude: mas aduersia» (VC).

adversidade, subs. (do lat. adversitate-m). 
Infortúnio; contrariedade; infelicidade. 
Formas: aduersidade (S, 1; VC, 31; 
EE, 2); aduersidades (VC, 43; EE, 4); 
aduerssidade (VC, 1); aduerssidades 
(VC, 2);  aduerssydade (EE, 1); 
aduerssydades (EE, 5); adversidades 
(EE, 1); adverssydades (S, 1). Contextos: 
«Et quãdo avia algũa aduersidade ou 
trabalho, nõ ho sofria ẽ paçiẽçia» (S); 
«e tome a sua cruz na cõtrariedade e 
aduersidade e em obrando bẽ» (VC); 
«Diz Guilhermo, que aquesta força da 
aduersidade» (EE); «a soportar mais 
fortemẽte as aduersidades da queste 
mũdo» (VC); «E assy meesmo se mostra 
em Dauid o qual nas aduersidades 
que padesçeo de Saul nõ cayo» (EE); 
«per a vespera o tempo da temptaçõ e 
da aduerssidade» (VC); «Aquelle que 

teẽ booa voõtade de soportar por deus 
aduerssidades semelhauel he a Christo 
que padeçeo» (VC); «mas na obra se 
conheçe ha aduerssydade» (EE); «(pella 
paçiençia) .s. pellas aduerssydades» 
(EE); «nõ soffrindo as adversidades 
cõ paçiençia» (EE); «he contrayra aa 
vertude da forteleza que en começar 
e fazer as cousas grandes e sofrer as 
adverssydades» (S).

adverso, adj. (do lat. adversus, a, um). 
Contrário; desfavorável; infeliz. 
Formas: aduersa (S, 1); aduersas (VC, 
1; EE, 5); aduersos (EE, 1); aduerssas 
(EE, 1); adversas (S, 1); adversos (EE, 
1). Contextos: «fazen posiçõees e 
artijgos cautelossos e emganossos pera 
emganar a parte aduersa» (S); «e nas 
cousas aduersas tam pacientemente me 
soportar aquy» (VC); «sempre fostes 
aduersos ao spiritusancto» (EE); «ham 
de acõteçer na sua ygreja assy prosperas 
como aduerssas» (EE); «sofrer as cousas 
adversas e contrairas» (S); «sẽpre fostes 
adversos ao spiritusãto» (EE).

advertência, subs. (do lat. medieval 
advertentia-m, este de advertens, entis, 
part. presente de advertere, advertir). 
Admoestação; aviso; repreensão. 
Formas: aduertẽçia (EE, 1). Contexto: 
«aaquelle que o corpo de Jhesu 
Christo leixar cayr em terra con pouca 
aduertẽçia» (EE).

advogado, subs. (do lat. advocatu-m, 
part. passado de advocare). Intercessor; 
protetor; defensor. Formas: aduogados 
(VC, 1); aduoguado (VC, 1). Contextos: 
«alguũs querẽ auer guaanho per studo 
de sciẽcia assi como os procuradores e 
aduogados» (VC); «Aduoguado auemos 
acerca de deos padre .s. Jesu Christo 
justo» (VC).

aéreo, adj. (do grego ¢έριος, pelo lat. 
aerius, a, um). Que anda no ar. Formas: 
aereo (VC, 1). Contexto: «Helyas em 
carro foy leuado ao ceeo aereo» (VC).

afã, subs. (regressivo de afanar). Canseira; 
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trabalho penoso; ansiedade. Formas: 
afam (VC, 2); affam (VC, 1). Contextos: 
«temese da afliçom e dampno do corpo 
ou afam da carne» (VC); «de sy lauauã 
os pees por razõ do afam do caminho» 
(VC); «Terceiramẽte porque esta vida 
he lugar de affam e trabalho cõtinuado» 
(VC).

afadiga, subs. (regressivo de afadigar). O 
mesmo que fadiga. Formas: affadiga (C, 
1). Contexto: «muita despesa, affadiga 
e trabalho» (C).

afadigar, vb. (de a- + fadigar, este do lat. 
fatigare, cansar). Causar fadiga; fatigar. 
Formas: afadiga (VC, 1); afadigã (EE, 
1); afadigando (EE, 1); afadigue (EE, 1); 
afadiguees (EE, 1); afadigues (EE, 1); he 
afadiguado (EE, 1); seja affadigada (EE, 
1). Contextos: «ha mais o fiel que afica o 
seu coraçom e o afadiga com cuydados 
desta vida presente que huũ gentil» 
(VC); «As riquezas som chamadas 
espinhas tẽporaaes por que ferẽ e afadigã 
a alma» (EE); conformarõse a Christo 
cruçificado afadigando sua carne» (EE); 
«conuem a saber me afadigue» (EE); «nõ 
vos afadiguees» (EE); «Nõ afadigues ao 
meestre» (EE); «ca nas outras doẽças 
o corpo he afadiguado e nom a alma» 
(EE); «a ffe da ygreja durara atee a fim 
do mũdo, ainda que seja affadigada de 
tribullaçoões» (EE).

afagar, vb. (do árabe halaqa, polir, pelo 
castelhano antigo falagar). Acariciar; 
acarinhar; mimar. Formas: afaaga 
(EE, 1); afaagam (VC, 1); afaagar (VC, 
1); afaagarẽ (TC, 1); afaagaua (VC, 
1); afaagua (VC, 3); afaaguã (VC, 2); 
afaaguãdonos (VC, 1); afaaguãdoo (VC, 
2); afaaguao (VC, 1); afaaguar (VC, 1); 
afaaguarse (VC, 1); afaaguassẽ (VC, 1); 
afaague (VC, 1); afagãdovos (VC, 1); 
afagar (VC, 1); afagauao (VC, 1); afagou 
(TC, 1); afaguã (VC, 1); afagues (VC, 
1); affaagam (EE, 1); affaagua (VC, 1); 
affaaguã (VC, 1); he afaagado (VC, 2). 
Contextos: «aquelle do qual espera alguũ 

beneficio ao qual afaaga» (EE); «anda 
em meyo das lingoas dos que afaagam 
e louuaminhã» (VC); Se o amor de deus 
te nõ poder afaagar façam te ao menos 
auer medo os laços da morte» (VC); 
«se te as maaos afaagarẽ» (TC); «ora 
de hũa maneira ora doutra sagesmẽte 
ho afaagaua» (VC); «mais perijgoso he 
quando afaagua e da blãduras» (VC); 
«da quelles que doestã e afaaguã» 
(VC); «A companha dos desejos da 
carne nos doesta afaaguãdonos» (VC); 
«porque afaaguãdoo e hõrrãdoo que 
lhes descobrisse o segredo do seu 
coraçõ» (VC); «e o cuydado das cousas 
do mundo derramado e afaaguao» 
(VC); «e pero dictas cõ yra pẽsauã per 
aquesto de o afaaguar. e agora doestauã» 
(VC); «e per acontiçimento pode a alma 
afaaguarse ou acõselharse» (VC); «por 
tal que cõ meiguyçes afaaguassẽ aquelle 
que cõ doestos arreneguarõ» (VC); 
«e cõ a vestidura afaague e cõforte os 
boos» (VC); «quando vos os homẽs bẽ 
disserẽ afagãdovos e louuãdo porque 
sejaaes çegos» (VC); «e de todo mal 
dizer e de guabar e afagar e de cuydar» 
(VC); «e afagauao cõ palauras segundo 
podia» (VC); «Se afagou algũas pessoas 
por auer dellas alguma cousa» (TC); 
«quando afaguã o coraçõ tolhe a vida 
e enguana o sentido da voõtade» (VC); 
«E encaminha como os afagues ou 
cõtentes» (VC); «os taaes paresçem 
aos escorpioões que cõ os aguilhoões 
dianteiros affaagam e picam com ho 
rabo» (EE); «affaagua aquelles em 
que nõ tees poder» (VC); «e avisadas 
pera nos guardarmos e afastarmos das 
cousas que nos affaaguã» (VC); «he que 
aginha he afaagado e por muy pequena 
cousa» (VC).

afago, subs. (regressivo de afagar). 
Carícia; gesto amável ou afetuoso. 
Formas: aafago (VC, 1); aafagos (VC, 
3); afaago (VC, 2); afaagos (TC, 1; 
VC, 10); afagos (S, 2; VC, 1); affaagos 
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(VC, 1; EE, 1). Contextos: «na justiça 
per crueldade. na misericordia per 
aafago» (VC); «nõ reçebã louuaminhas 
ou aafagos» (VC); «nõ he honrra mas 
he adullaçõ ou afaago» (VC); «per 
promissões louuaminhas afaagos» 
(TC); «podẽdo ajnda entender per estes 
portadores os deseios carnaaes ou os 
afaagos dos prelados» (VC); «foy 
lijongeiro a alguũs e por prometimentos 
e afagos e dõees» (S); «trouxeas a 
meu amor por afagos e por palauras 
mentirossas» (S); «em os afagos nõ se 
dampna» (VC); «seẽdo enguanados per 
cousas blandas ou affaagos» (VC); «cõ 
prometimẽtos dos perseguidores e cõ 
affaagos de doões» (EE).

afagueiro, subs. (de afagar + -eiro). 
Aquele que afaga ou acaricia; adulador. 
Formas: afagueyros (VC, 1). Contexto: 
«E por aquesto nos ensinou que nos 
guardassemos de seer auidos per 
afagueyros e louuaminheyros» (VC).

afamar, vb. (do lat. medieval affamare). 
Dar ou receber fama; celebrizar-se; 
difamar; caluniar. Formas: afamado 
(VC, 2); affamã nos (VC, 1); affamado 
(VC, 1). Contextos: «porque era ladrom 
pubrico e mujto afamado» (VC); 
«fazem seer negros e affamã nos mal 
entrepetando» (VC); «e affamado do 
dicto templo nom soomente jnduzia: e 
tiraua para si os ladinhos e judeos» (VC).

afanar, vb. (do lat. medieval affanare, 
este de affaniae, arum, conversa fútil). 
trabalhar com afinco; azafamar-se; 
afadigar-se. Formas: afana (VC, 1); 
afanada (VC, 1); afanado (VC, 1); 
afanados (VC, 1); era afanado (VC, 1). 
Contextos: «he semelhãte ao que afana 
ou trabalha em alguũs negoçios» (VC); 
«andaua afanada açerca do minysterio 
ameudado» (VC); «som atormẽtado e 
afanado de infirmidades desuayradas» 
(VC); «erã esquebralhados e afanados» 
(VC); «primeyramente era afanado e 
trabalhaua por ello» (VC).

afanoso, adj. (de afan + -oso). Trabalhoso; 
cansativo. Formas: afanosa (VC, 2); 
afanosso (VC, 1). Contextos: «e he mais 
afanosa por os cujdados e ocupaçoões 
della» (VC); «Nõ foy Jesu afanosso ou 
trabalhoso a sua madre» (VC).

afastador, subs. (de afastado + -or). O 
que afasta. Formas: afastador (VC, 
1). Contexto: «Loth que he ĩterpretado 
afastador ou guardãte» (VC).

afastamento, subs. (de afastar + -mento). 
Ato ou efeito de afastar; separação; 
distanciamento. Formas: afastamento 
(VC, 2); afastamẽto (VC, 6). Contextos: 
«per afastamento de pecados» (VC); 
«e este tal apartamẽto e afastamento se 
segue paz e faz ajũtar o homẽ a deus» 
(VC); «foy guardado dos pecados. 
per afastamẽto do aazo e per virtude 
do resistir» (VC); «nos guarda muyto 
o afastamẽto do cuydado e pẽsamẽto 
dellas» (VC).

afastar, vb. (talvez do cast. antigo fasta). 
Desviar; apartar; distanciar. Formas: 
afasta (S, 1; VC, 18; C, 1); afastã (VC, 
5); afasta se (VC, 2); afasta te (VC, 1); 
afastada (VC, 5); afastadas (VC, 5); 
afastade vos (VC, 1); afastado (VC, 16); 
afastãdo (VC, 2); afastado he (VC, 1); 
afastãdo se (VC, 1); afastado seja (VC, 
1); afastado staria (VC, 1); afastãdoo 
(VC, 1); afastãdoos (VC, 1); afastados 
(VC, 11; C, 1); afastãdose (VC, 1); 
afastam (VC, 2; C, 1); afastan (S, 1); 
afastando (VC, 1); afastando se (VC, 
3); afastando te (VC, 1); afastandoas 
(VC, 1); afastandoo (VC, 1); afastandose 
(VC, 2); afastandosse (VC, 1); afastar 
(VC, 25; C, 2; RP, 1); afastar te (VC, 
1); afastara (VC, 3); afastaras (VC, 1); 
afastarense (VC, 1); afastarme (VC, 1); 
afastarmos (VC, 1; C, 1); afastarnos 
(VC, 1); afastarõ (HV, 1); afastarse 
(VC, 1); afastarte (VC, 1); afastas (VC, 
2); afastasse (VC, 3); afastassem (VC, 
1); afastaste (VC, 1); afastastete (VC, 
1); afastate (VC, 1); afastaua (VC, 2); 
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afastauamos (VC, 1); afastauãse (VC, 
1); afastauasse (VC, 1); afaste (VC, 9); 
afastẽ (VC, 3; C, 1); afastemonos (VC, 
1); afastemos (VC, 4); afastes (VC, 3); 
afastey (VC, 1); afasto (VC, 1); afastou 
(VC, 6); afastouse (VC, 1); afastousse 
(VC, 1); affastar se (VC, 1); dafastar (C, 
1); era afastado (VC, 1); es afastado (VC, 
1); fosse afastada (VC, 1); he afastado 
(VC, 1); sam afastados (VC, 1); seer 
afastada (VC, 1); seer afastado (VC, 
2); seer afastados (VC, 1); seja afastado 
(VC, 2); sejamos afastados (VC, 1); 
sejas afastado (VC, 1); sõ afastados 
(VC, 2); som afastados (VC, 1); somos 
afastados (VC, 2); sta afastada (VC, 1); 
sta afastado (VC, 1); star afastados (RP, 
1); stauam afastadas (VC, 1); steuerõ 
afastados (VC, 1). Contextos: «ho que 
esta em pecado se afasta de Deus» (S); 
«aquelles que ascendẽ as almas a pecar 
e as afastã de deus mais peca» (VC); 
«nõ se engalham cõ ellas amãdo as mas 
afasta se afora engeytando as» (VC); 
«Qual foy que steuesse em perigoos e 
duuidasse se chamase o nome de Jesu 
que lhe logo nom desse fiuza e afasta 
se o medo?» (VC); «e afasta te das 
pessoas e lugares e companhias com 
que e onde husauas quando pecauas» 
(VC); «mas ajnda das specias das 
cousas criadas e seer quite e afastada da 
delleitaçom dellas» (VC); «e afastadas 
todallas treeuas deuulgasse a allegria 
pera sempre» (VC); «afastade vos de 
my spiritus malignos» (VC); «porque 
aquelle que era de nos afastado» (VC); 
«afastãdo entõ de si o louuor» (VC); 
«ẽpero senhor eu te peço que assy como 
afastado he de my agora o cõsẽtimẽto 
a esto» (VC); «afastãdo se da piedade 
natural» (VC); «E afastado seja eu de 
me gloriar» (VC); «porque afastado 
staria delle» (VC); «per o apartamẽto 
que farã delles afastãdoo dos boos» 
(VC); «E finalmẽte afastãdoos elle dessy 
pollas obras malliciosas poõe adiãte» 

(VC); «deuem seer lançados da ygreja 
e companhia dos fiees christaãos como 
membros podres e afastados de sua 
cabeça» (C); «mas ajnda da parçaria dos 
maaos homẽs afastãdose delles» (VC); 
«os que nos taaes dias se nõ afastam 
mays de peccar» (C); «os que se afastan 
de ty pereçeran» (S); «Deuemos ajnda 
seer circũcisos no coraçom afastando 
delle as cuydações de malicia» (VC); 
«e negue se em a bẽ auenturança a 
afastando se do mal» (VC); «e afastando 
te longe das catiuidades do mundo» 
(VC); «afastandoas nom soomẽte de 
sy mas dos outros» (VC); «afastandoo 
e tirandoo das dilleytações carnaaes» 
(VC); «afastandose e falesçẽdo em 
hedificio da quella obra» (VC); «e 
afastandosse da misericordia nom eram 
contentes desto» (VC); «primeiro se 
deue o homẽ de afastar do mal» (RP); 
«nõ queiras pois afastar te da disciplina 
de deus» (VC); «Crisostomo diz que 
o afastara da cõpanha dos christaãos» 
(VC); «Per aquesta afastaras o perigoo 
e te cheguaras ao porto cõuinhauel 
e perteençẽte» (VC); «mais segura 
cousa he esconderense e afastarense 
que se meterem em perigoo» (VC); «e 
afastarme das cousas terreaaes» (VC); 
«e ho mal afastarmos por que a hũa 
cousa e a outra somos obrigados» (C); 
«podemos algũas vezes afastarnos da 
perseguiçõ» (VC); «E de pois que cãsarõ 
ãbos as partes afastarõ se a fora e comerõ 
e folgarõ» (HV); «per maneira de 
pregũta que donde vijnha afastarse das 
cousas terreaaes» (VC); «por tal que tu 
aprendas della afastarte das peçonhẽtas 
verduras dos dilleitos» (VC); «como 
quando te partes e afastas da firmeza da 
voõtade» (VC); «este tal afastasse de 
mal fazer per obra maa» (VC); «e nom 
queria que alguũs de seus familliares se 
afastassem do prazer daquella tã grande 
festa» (VC); «e tu afastaste de my» 
(VC); «afastastete de my e alongaste o 
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amigo e o proximo» (VC); «Se queres 
pois teer os fructos da justiça atee o 
cabo da vida afastate do caminho» (VC); 
«assy como aquelle que se aredaua e 
afastaua da pompa e oufana» (VC); 
«e todas as que afastauamos de nos 
em cobijçãdo nõ as auer» (VC); «pero 
afastauãse do verdadeyro esposo» (VC); 
«Afastauasse Jhesu da cõpanhia dos 
homeẽs» (VC); «mas ferido do splandor 
da verdadeira claridade se aparta e afaste 
lõge de my» (VC); «estas duas maneiras 
de peccar os homẽs afastẽ de si» (C); 
«Guardemos pois o tempo e afastemonos 
das cousas destẽperadas ou das cousas 
feitas» (VC); «tenhamos hũa camara 
em que nos afastemos ou ajamos alguũs 
cãpos ou alguũs desertos» (VC); «nẽ te 
afastes della por as tẽptaçoões» (VC); «E 
daquelles que dizem ex que eu me afastey 
fugĩdo» (VC); «Por tanto me afasto de 
vos» (VC); «nẽ afastou ou mudou elle 
o corpo verdadeiro» (VC); «Afastouse 
da multidõ teendo os olhos em Christo» 
(VC); «E afastousse delles poco» (VC); 
«quis algũas vezes affastar se delles 
ante do tempo da paixom» (VC); «mas 
aynda despeçia de mal nos deuemos 
dafastar» (C); «porque era afastado da 
cidade» (VC); «magina que es afastado 
da gloriosa pobreza de Christo» (VC); 
«conujnha que fosse afastada delles a 
carne» (VC); «Item aquelle loguar onde 
foy achada a cruz he afastado do monte 
Caluario per dez pees» (VC); «pareçe 
que sam afastados de deus» (VC); 
«deue seer afastada e partida» (VC); 
«seer afastados da sua aruor que he a 
ffe de Christo» (VC); «per a sentença 
de deus muy alto juyz seja afastado per 
disciplina ecclesiastica do sacramento 
do pam cellestrial» (VC); «E de tal 
guisa quer que nos sejamos afastados 
das cousas superfluas» (VC); «porque 
nom sejas afastado como presũptuoso» 
(VC); «nõ sõ afastados das cousas 
terreaaes» (VC); «porque estes signaaes 

som afastados e nõ cheguados» (VC); 
«em tãto somos afastados do senhor» 
(VC); «mas sta afastado. e aue alegria 
de sua vista» (VC); «os enfermos deuem 
de star afastados delles» (RP); «stauam 
afastadas em comparaçom da outra 
companha que se cheguauam» (VC); 
«steuerõ afastados como vergonhosos 
da sua çugidade» (VC).

afear, vb. (de a- + feo + -ar). Tornar 
feio. Formas: afear (S, 1); affear (VC, 
1). Contextos: «non pode mingoar nẽ 
afear os santos sacramẽtos» (S); «o 
prĩcipe da sinagoga o qual cõ emueja se 
trabalhaua e esforçaua de affear os feytos 
de Christo» (VC).

afecção, subs. O mesmo que afeição. 
Formas: a fecçõ (VC, 1); aa fecçõ (VC, 
2); afecçõ (VC, 3); afecçom (VC, 1); 
affecçõ (VC, 20); affecções (VC, 5); 
affecçom (VC, 7); affecçoões (VC, 5). 
Contextos: «foj deos padre que criou 
todollos homẽs com a fecçõ e desejo 
paternal e os amou» (VC); «e quanto aa 
fecçõ da malliçia de fora teẽ a cõuersaçõ 
honesta por encubrir lhe a malleza 
scõdida» (VC); «por demostrar a afecçõ 
que auia ao seu poboo» (VC); «o diaboo 
que he chamado spiritu çujo ou por a 
afecçom que teem aas cousas çujas» 
(VC); «por tal que per affecçõ carnal a 
qual deuia estar aadefora» (VC); «Nõ 
guardã ley nẽhũa scripta mas segũdo 
affecções desuayradas dã as sentẽças» 
(VC); «e çopo em auer boõa affecçom» 
(VC); «E se nos tomarmos aquestas 
cousas das suas affecçoões e das suas 
condicçoões» (VC).

afectuosamente, adv. (de afectuoso + 
-mente). Com afeto; carinhosamente. 
Formas:  afeituosamẽte (VC, 1); 
affectuosamente (VC, 2); affectuosamẽte 
(VC, 1). Contextos: «e como os 
chamou aa ffe afeituosamẽte» (VC); 
«por os seus crucifigadores orou muy 
affectuosamente» (VC); «deuota 
inclinaçõ de geolhos do coraçõ muy 
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affectuosamẽte» (VC).
afectuoso, adj. (do lat. afectuosus, a, 

um). Que tem ou denota afeição; terno. 
Formas: affectuosa (VC, 2). Contextos: 
«Se aqueste muy doçe lenho da cruz 
nom for bẽ mastiguado cõ os dentes da 
affectuosa discreçom» (VC); «com a sua 
affectuosa nembrãça» (VC).

afegurar, vb. O mesmo que afigurar. 
Formas: afegurado (VC, 1); afegurãdo 
(VC, 1); afegurar (VC, 1); afeguraua 
(VC, 1); affegurou (VC, 1); esta 
afegurada (HV, 1). Contextos: «seja o 
diaboo afegurado» (VC); «e afegurãdo 
que acerca auiã de seer agrauados do 
sõno da ĩfieldade» (VC); «A primeira 
he segũdo Agustinho per afegurar que 
do seu corpo que he a ygreja sãgue auia 
de ser derramado» (VC); «assi aquesta 
fame afeguraua o desejo que Christo 
auia da saluaçõ» (VC); «Dauid affegurou 
ou assemelhou Christo» (VC); «aquella 
traz huũ pano no qual esta afegurada a 
cara da quelle senhor todo poderoso que 
na cruz morreo» (HV).

afeição, subs. (do lat. affeccione-m). Afeto; 
amizade; inclinação; pendor. afeiçã (S, 
1; VC, 1; EE, 2); afeiçam (S, 2; EE, 1); 
afeiçõ (S, 2; VC, 18; EE, 1); afeições 
(VC, 1; C, 1); afeiçom (VC, 11; EE, 3); 
afeiçoões (VC, 10; EE, 1); afeyçã (VC, 
2); afeyçan (S, 1); afeyçõ (VC, 4; EE, 1); 
afeyçom (S, 2; VC, 1; EE, 1); afeyçon (S, 
1); afeyçoões (VC, 3); affeiçam (EE, 2); 
affeiçan (EE, 1); affeiçõ (VC, 25; EE, 6); 
affeições (VC, 5); affeiçom (VC, 13; EE, 
5); affeiçon (EE, 1); affeiçoões (VC, 8; 
EE, 1); affeiçoõs (EE, 1); affeyçõ (VC, 
3; EE, 3); affeyções (VC, 1); affeyçom 
(VC, 2; EE, 3); affeyçoões (VC, 4); 
daffeiçõ (EE, 1); daffeiçom (EE, 2); 
hafeyçon (S, 1). Contextos: «e asi 
como algũs por fauor e afeiçã exalçã e 
hõrã» (S); «Assy do ẽxẽplo se conçebe 
a afeiçã, e da afeiçã vem a obra» (EE); 
«menospreçar os pobres, grã afeiçam 
com os parẽtes carnaees» (S); «Ou se 

por afeiçõ e amorio de parentes» (S); 
«Os ditos abades, capelaães e clerigos 
aas vezes por afeições» (C); «atribuindo 
toda afeiçom aa honrra de deus» (EE); 
«nom as vaydades dos phillosophos 
ou afeiçoões proprias» (EE); «declara 
afeyçã e desejo que outra cousa algũa» 
(VC); «mais seguen afeyçan dos parẽtes 
ou dos amigos ou dos senhores» (S); 
«por afeyçõ que proceda sollamẽte da 
sua parte» (VC); «e nom a vaã gloria do 
mundo e sen afeyçom algũa» (S); «ou 
por fauor ou por afeyçon de parẽtesco» 
(S); «se entendẽ as afeyçoões» (VC); 
«cõ puro e limpo amor tirado de toda 
affeiçam carnal» (EE); «Terçeiro polla 
affeiçan da razam» (EE); «con affeiçõ e 
humildade postos em giolhos» (EE); «e 
poẽdoa ãtre as suas tetas .s. antre suas 
affeições» (VC); «nom auemos tam 
grãde affeiçom aa graça que nos ja he 
dada» (VC); «e lhe faças misericordia 
com affeiçon e obra» (EE); «as affeiçoões 
sejam em forteleçidas de virtudes porque 
nõ sejam espinhados pellos vicios» 
(VC); «que todas tuas affeiçoõs ponhas 
em deos» (EE); «quanto aa carnal 
affeyçõ per ho cõtrairo se faz» (VC); «nõ 
pode resurgir atees que as affeyções e 
cuydados carnaaes nõ sejã primeiramẽte 
lançados de fora do coraçõ» (VC); 
«elles som perdidos e dampnados por o 
amor e affeyçom sua» (VC); «conuem 
de nos aleuantarmos da terra .s. das 
affeyçoões terreaaes» (VC); «E Pedro 
disse estas pallauras a Jhesu Christo 
mouido daffeiçõ humana» (EE); «de 
conheçimẽto daffeiçom que amo» (EE); 
«non a cobijçey con hafeyçon que deuia 
por nom hyr haa pendença» (S).

afeiçoado, adj. (do part. de de afeiçoar; 
este de afeição + -ar). Que se afeiçoou a; 
apegado; inclinado. Formas: afeiçoado 
(VC, 1); afeiçõado (VC, 1); afeiçoados 
(VC, 1); affeiçoada (EE, 1); affeiçoados 
(EE, 1). Contextos: «sejas prouocado 
seguillo e afeiçoado a amallo» (VC); 
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«quam afeiçõado e bem cõposto foy em 
todos seus trajos» (VC); «eram muyto 
afeiçoados aaquella prophecia» (VC); 
«a gallinha pareçe mais affeiçoada 
aa cõseruaçom e criamẽto dos seus 
frangaynhos» (EE); «eram affeiçoados 
aa emsinãça de Christo» (EE).

afeitador, subs. (do lat. affectatore-m). O 
mesmo que afetador: o que tem afeto. 
Formas: afeytador (VC, 1). Contexto: 
«elle foy amigo do sposo. e afeytador 
da sposa» (VC).

afeitamento, subs. (de afeitar + -mento). 
Ato ou efeito de afeitar; enfeite; 
adorno. Formas: afectamẽto (VC, 
1); afeitamento (VC, 2); afeitamẽto 
(VC, 1); afeitamẽtos (S, 1; VC, 1); 
afeytamento (S, 1); affeitamento (VC, 
1); affeitamentos (VC, 1). Contextos: «e 
por cujo amor menospreçastes os sposos 
terreaes. e todo afectamẽto e ornamẽto do 
mũdo» (VC); «nem o grande afeitamento 
nem o mujto desfeamẽto he perteençẽte 
ao christaão» (VC); «defendesse o 
afeitamẽto das palauras» (VC); «de 
adeuinhas, de grandes afeitamẽtos, de 
baralhas» (S); «ençẽdeste ou moueste 
algũa molher aa luxuria por ty ou per 
outro por tua fermosura ou afeytamento 
ou louçaynha» (S); «a fremosura ou 
affeitamento escança ou lança peçonha 
a as almas» (VC); «Taaes affeitamentos 
som ornamẽtos do mundo» (VC).

afeitar, vb. (do lat. affectare, pôr-se a). 
Enfeitar; adornar; ataviar. Formas: 
afeita (VC, 1); afeitada (VC, 1); afeitãna 
(VC, 1); afeitando (VC, 1); afeitar 
(VC, 1); afeitara (VC, 1); afeitou (VC, 
1); afeitoua (VC, 1); afeytã (VC, 1); 
afeytam (VC, 2); afeytan (S, 1); affeita 
(VC, 2); affeitã (VC, 1); affeita me 
(VC, 1); affeitamos (VC, 1); affeitar 
(VC, 1); affeitassem (VC, 1); esta 
afeitada (TC, 1); fosse afeitada (VC, 
1). Contextos: «tã fremosamẽte e tã 
hõrradamẽte o afeita quãto mais vestira 
a vos homẽs de pequena ffe» (VC); «e 

quanto aa çugidade de çima e afeitada 
e emparamẽtada per louuor» (VC); «e 
alĩpãna e afeitãna e guardãna» (VC); 
«porque afeitando a alma cõ splendor 
de castidade aparelhouse pera seer 
praziuel pousada ao senhor deus» 
(VC); «fomos ensinados de afeitar 
nossas almas com virtudes» (VC); «E 
os cabellos afeitara ella e os dera por 
afremosentar o rostro» (VC); «o repouso 
fez aseseguado e mãso a paz o afeitou e 
afremosentou» (VC); «mas com doões 
e graças afeitoua» (VC); «pugnã contra 
nos e nos afeytã» (VC); «Esto he mays 
de preguntar aas molheres por que sse 
afeytan e põee colores por que pareçã 
fermossas» (S); «E por tanto em este 
tempo ja se nõ affeita a esposa» (VC); 
«cõformã em virtudes e as affeitã e fazẽ 
bẽ cõpostas» (VC); «ornamẽta me e 
affeita me das verdadeiras virtudes» 
(VC); «cõ desuayradas virtudes nos 
affeitamos» (VC); «Se o homẽ ou molher 
se affeitar e jnclinar os gestos daquelles 
que o virem» (VC); «e nõ com que se 
pintassem e affeitassem» (VC); «asi 
como esposa que esta afeitada para seu 
marido» (TC); «E nõ era marauilha se a 
virgem real destas duas pedras preciossas 
fosse afeitada» (VC).

afeito, adj. (do lat. affectus, a, um). 
Afeiçoado; apegado. Formas: afeitas 
(VC, 1); affeitos (VC, 1). Contextos: 
«As almas que viuẽdo nos corpos per 
delleitaçõ das cousas visiuees som afeitas 
e apeegadas a algũas ymaginaçoões ou 
ymageẽs corporaaes» (VC); «E porque 
os corações dos apostolos ou discipollos 
nom fossem assy affeitos a Christo» 
(VC).

afeito 2, subs. (do lat. affectu-m). O mesmo 
que afeto: afeição; amizade; afinidade. 
Formas: afeyto (VC, 2); affeito (VC, 
2). Contextos: «acheguarse a ty per 
afeyto filial» (VC); «Segũda razõ he por 
encomẽdar acerca de nos o seu amor e 
afeyto» (VC).
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afemençar, vb. (de a- + femençar, este de 
femença + -ar). Tratar com solicitude 
ou presteza; diligenciar. Formas: 
afemẽçar (VC, 1); afemençar (VC, 2); 
afemençou (VC, 1). Contextos: «por a 
familharidade de fallar ameude cõ deus 
splãdeçia tãto que os filhos de Jsrael nõ 
podiã afemẽçar ẽ ella» (VC); «entrou 
per as frestras dos olhos aos quaaes nom 
compre afemençar aquelle que lhes nõ 
cõpre de cobijçar» (VC); «a façe della 
era de tanta claridade que Josep a nom 
podia afemençar atees que o ventre 
foy vazio» (VC); «mas porquanto ella 
cõsijrou e afemençou bẽ as magoas da 
sua torpeza e fieldade» (VC).

afeminado, adj. (do part. de afeminar, 
este do lat. effeminare). O mesmo que 
efeminado: que tem modos feminis. 
Formas: afemjnado (VC, 1). Contextos: 
«O vil medo da alma e afemjnado he este 
tal ou medo da molher» (VC).

afermentar, vb. (de a- + fermentar, este 
do lat. fermentare). Decompor-se pela 
fermentação; levedar. Formas: seja 
afermentado (VC, 1). Contexto: «atees 
que todo seja afermentado .s. atees que 
em fim do mundo acabado o conto dos 
escolhidos cheguem os fiees aa gloria da 
resurreiçom» (VC).

aferventadamente, adv. (de aferventado 
+ -mente). Sofregamente. Formas: 
aferuentadamente (TC, 1). Contexto: 
«Se comeo muyto aferuentadamente» 
(TC).

aferventamento, subs. de aferventar + 
-mento). Ato ou efeito de aferventar; 
estimulação; excitação. Formas: 
aferuentamento (VC, 1); aferuentamẽto 
(VC, 1). Contextos: «cõ a firmeza e 
aferuentamento do amor» (VC); «Muyto 
mayor aferuentamẽto damor auia ella a 
Christo» (VC).

aferventar, vb. (de a- + fervente + -ar). 
Fazer ferver; causar fervor; intensificar; 
estimular. Formas: aferuentada (VC, 
1); aferuẽtadas (EE, 1); aferuẽtado 

(VC, 1); aferuẽtaua (VC, 1). Contexto: 
«e assy se guarda a graça per meditaçõ 
aferuentada» (VC); «sejam tam 
aferuẽtadas que cheguem a deus» (EE); 
«Pedro era mais aficado e aferuẽtado na 
voõtade» (VC); «e nõ ha hy cousa mais 
saã que auer meditaçom do pyadoso 
amor com que ella se aferuẽtaua por 
contẽplaçom» (VC).

aficácia, subs. O mesmo que eficácia. 
Formas: afficacia (VC, 1). Contexto: 
«dos quaaes recebem virtude e afficacia 
todollos sacramentos da ygreja» (VC).

aficadamente, adv. (de aficado + -mente). 
O mesmo que afincadamente: com 
afinco; obstinadamente. Formas: 
afficadamente (VC, 6); afficadamẽte 
(VC, 21); aficadamente (VC, 6); 
aficadamẽte (VC, 23). Contextos: «e 
aue delle compaixom afficadamente» 
(VC); «nõ sem perijgo das almas se 
trabalhã afficadamẽte de encorporar 
e multipricar» (VC); «deu aguça 
aos judeos que pydyssem a Pyllatos 
aficadamente que mudasse aquelle 
tytollo» (VC); «e Maria e os outros 
que o mais aficadamẽte amauã ficarom 
asentados contra o sepulcro» (VC).

aficado, adj. (do part. de aficar). Afincado; 
teimoso; obstinado; empenhado; solícito. 
Formas: afficada (VC, 11); afficadas 
(VC, 1); afficado (VC, 20); afficados 
(VC, 18); aficada (VC, 33); aficadas 
(VC, 3); aficado (VC, 43); aficados 
(VC, 13); afijcado (VC, 1). Contextos: 
«mas braadãdo cõ viua e afficada voz 
de guisa que todos o podessem ouuir» 
(VC); «senõ staua afficada e entẽta em 
a duçura das palauras do senhor» (VC); 
«assy se deuiam jnclinar os demoões 
per pallauras muytas e afficadas» (VC); 
«com afficado pensamẽto de cobijça» 
(VC); «Huũ clerigo estãdo ẽ huũ synodo 
era afficado que fezesse huũ sermõ» 
(VC); «quando forẽ cometidos per outrẽ 
e afficados nõ cuydã de fazer porẽ alguũ 
mal» (VC); «porque aquelles que estã 
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afficados e toruados nõ cuydẽ bẽ aquello 
que dizẽ» (VC); «mas por muyto tempo 
estamos afficados» (VC); «e os olhos de 
todos os da synagoga estauã afficados em 
elle» (VC); «era a perlõguada fugida que 
a morte aficada ou atafeguada» (VC); 
«Aficada era Martha como desse de 
comer ao senhor» (VC); «E que outrossy 
esta molher foy aficada e posta ẽ trabalho 
e doẽça» (VC); «porque deuemos 
em nossos coraçoões a teer aficada e 
apeguada» (VC); «Muy aficadas doores 
soporta» (VC); «assy meesmo deuem 
seer aficadas e apeguadas per memoria 
em nosso coraçõ» (VC); «stando ja o 
senhor aficado da morte» (VC); «he 
o remedio daquel que he aficado e 
esqueẽtado» (VC); «vee as pẽnas de que 
som aficado» (VC); «aquelle que todo 
se da a oraçõ e deuoçõ e em jejuũs sta 
aficado e ẽ vigilias e ẽ lagrimas» (VC); 
«ou segundo a caridade dos viuos que 
som mais sollicitos e aficados por huũs 
mortos que por outros» (VC); «e aos 
prelados que fossem aficados e sollicitos 
pera ensinar» (VC); «se sõ aficados e 
postos em tribulaçoões» (VC); «a sua 
palaura e sermõ he tam afijcado deuoto 
e delectoso» (VC).

aficado 2, subs. (do part. de aficar). 
Teimoso; obstinado; empenhado. 
Formas: afficados (VC, 1). Contexto: 
«e demãdã ajuda aos afficados e 
apressurados» (VC).

aficador, adj. (de aficado + -or). Insistente. 
Formas: afficador (VC, 1); aficadores 
(VC, 1). Contextos: «O dyaboo ajudador 
e afficador he dos maaos pẽsamẽtos» 
(VC); «sejamos sollicitos e penssosos e 
importunos e aficadores e sobejos pera 
lhe pedirmos» (VC).

aficamento, subs. (de aficar + -mento). Ato 
ou efeito de aficar; insistência; empenho; 
teimosia. Formas: afficamento (VC, 5); 
afficamẽto (VC, 18); afficamẽtos (VC, 
1); aficamento (VC, 12); aficamentos 
(VC, 1); aficamẽto (VC, 25); aficamẽtos 

(VC, 2). Contextos: «alleuãtouse 
por repremer seu afficamento  e 
importunidade» (VC); «nẽ vos disse 
anojees ou entristeçaaes do afficamẽto» 
(VC); «cõtra as cobijças da carne e 
cõtra os afficamẽtos e requerimẽtos do 
diaboo lucte o homẽ fortemẽte» (VC); 
«transmudalla e transformalla em o 
senhor com aficamento damor e deuoçã» 
(VC); «quando se pooẽ na fim ha tres 
aficamentos e propriedades» (VC); «O 
meu aficamẽto e o meu pensamento de 
cada dia he auer cuydado de todallas 
ygrejas» (VC).

aficar, vb. (de a- + fincar). O mesmo que 
afincar: insistir; teimar; empenhar-se. 
Formas: a ficasse (VC, 1); affica (VC, 
2); afficã (VC, 2); afficãdo me (VC, 
1); afficamos (VC, 2); afficar (VC, 
3); afficarẽ (VC, 1); afficarse (VC, 
2); afficaua (VC, 1); afficauã (VC, 2); 
afficouo (VC, 1); afica (VC, 11); aficã 
(VC, 2); aficãdoa (VC, 1); aficãdosse 
(VC, 1); aficam (VC, 1); aficandoo 
(VC, 2); aficao (VC, 1); aficar (VC, 
4); aficar te ham (VC, 1); aficara (VC, 
1); aficares (VC, 1); aficarõ (VC, 1); 
aficaua (VC, 1); aficou (VC, 1); afique 
(VC, 3); afiquemos (VC, 3); afiques 
(VC, 2); afiquẽse (VC, 1). Contextos: 
«mas aguça e se a ficasse mais» (VC); 
«mas se se affica trigosamẽte de partir 
cõ o proximo» (VC); «emtom vos afficã 
taaes cuydaçoões» (VC); «cauidando 
me dos pecados e afficãdo me em boas 
obras» (VC); «mas quãdo nos afficamos 
rijamente aa oraçom entom apeegua deus 
no coraçom» (VC); «e algũas vezes por 
se guardar de aberbellar e de se triguar 
ou afficar» (VC); «deu lhes poder e 
lugar de se afficarẽ em booas obras» 
(VC); «aos quaaes perteẽçẽ afficarse 
aos exerçicios virtuosos de fora» (VC); 
«E he de notar que cheguãdo se a morte 
mais se afficaua Christo em preeguar» 
(VC); «e depois que vio que o afficauã 
preguntãdo quẽ era» (VC); «outro 
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frade daquelle meesmo moesteyro 
afficouo que roguasse a deus» (VC); 
«Se a consciencia tua Pedro te nom 
afica de conhoçeres que me amas» (VC); 
«porque nõ aficã a vista a algũa cousa 
que passe» (VC); «porque aficãdoa nos 
cõ humildosas petiçoões e seruiço em a 
terra» (VC); «Estando o senhor orãdo 
e aficãdosse ou aguastãdose» (VC); 
«de todas partes me aprimẽ e aficam 
angustias» (VC); «E aficandoo muyto 
aquella maginaçõ» (VC); «aficao aperfia 
e orao ou roga» (VC); «e busca todas 
manejras que pode per aficar no officio» 
(VC); «e aficar te ham de cada parte» 
(VC); «e tãto se aficara e matara que 
ainda que quisera nõ podera alla hir» 
(VC); «e aquesto sera se o tu aficares 
e teueres que fique cõtigo» (VC); «mas 
ajnda per doestos e injurias aficarõ e 
atormẽtarõ a ty senhor dos senhores» 
(VC); «a madre se acoytaua e aficaua 
nom auẽdo ja sperança de o achar.» 
(VC); «nõ o aficou nem requereo» (VC); 
«e que se afique pera auellos cõ verdade 
em a patria» (VC); «e todo aquello 
que bem podermos que nos afiquemos 
obrarlo» (VC); «Boõa cousa he que te 
nõ afiques muyto por a saude do corpo» 
(VC); «per o cõtrairo afiquẽse ẽ boõas 
obras» (VC).

afigurar, vb. (do lat. affigurare). Dar figura 
a; representar; imaginar. Formas: a 
figurado (VC, 1); affiguradas (VC, 1); 
affigurado (VC, 1); affigurãdo (VC, 1); 
affigurados (VC, 1); affiguraua (VC, 1; 
EE, 1); afigura (VC, 1); afigurada (VC, 
11); afiguradas (VC, 2); afigurado (VC, 
5); afigurados (VC, 1); afiguram (VC, 
1); afigurar (VC, 4); afigurara (VC, 1); 
afiguraram (VC, 1); afigurarõ (VC, 1); 
afiguraua (VC, 4); afigurauã (VC, 1); 
afiguraualha (EE, 1); afigurauam (VC, 
1); afigurauãno (EE, 1); afigurou (VC, 
12; EE, 1); era afigurada (VC, 2); era 
afigurado (VC, 1); foram afiguradas 
(VC, 1); forõ afigurados (VC, 1); forom 

afigurados (VC, 4); foy affigurado 
(VC, 1); foy afigurada (VC, 16); foy 
afigurado (VC, 11); ha figura (VC, 1); he 
afigurada (VC, 3); he afigurado (VC, 3); 
som afiguradas (VC, 1); som afigurados 
(VC, 2). Contextos: «eu seja achado 
assignado da questa chega porque 
seendo a figurado a ti cruçifficado» 
(VC); «E teuerõ de custume de husarem 
de obras affiguradas e assignadas» (VC); 
«esto foy ẽ outro tempo affigurado 
per el rey Dauid» (VC); «era seruil 
e maa affigurãdo o tempo em que as 
nossas obras seculares deuiã de çessar» 
(VC); «forõ entẽdidos e affigurados 
per as xij. fontes viuas» (VC); «Pella 
qual determinaçom se affiguraua o 
verdadeyro determinar da linhagẽ 
humana» (EE); «per que se entende e 
afigura a terra dos bẽauẽturados» (VC); 
«e afigurada na ley e per os prophetas 
preeguada» (VC);  «som cousas 
afiguradas da paixom no corpo mistico» 
(VC); «E aquesto outrossy foy afigurado 
per Daniel em o lago dos leoões» (VC); 
«E tragẽ outrosi afigurados ypocritas que 
sõ muy sollicitos» (VC); «as palauras da 
cõsagraçõ fazem aquello que afiguram» 
(VC); «deue o homẽ consijrar e afigurar 
Christo» (VC); o qual afigurara ante o 
cuytello de fogo» (VC); «Esto meesmo 
afiguraram Christo os mesegeiros de 
Dauid os quaaes torpemente» (VC); 
«A sepultura de Christo afigurarõ em 
a ley vedra os filhos de Jacob» (VC); 
«mais claramẽte afiguraua a Christo» 
(VC); «Estas molheres afigurauã e 
asemelhauã aquelles que hã cõpaixom» 
(VC); «mas afiguraualha que se da 
ẽ este sacramento» (EE); «o liom e o 
husso afigurauam a auareza» (VC); 
«afigurauãno cõ duas caras» (EE); «Em 
esto se afigurou que os gentios auiam 
de vijr deuotamente aa ffe de Christo» 
(EE); «e esto em o cẽturio em o qual era 
afigurada» (VC); «Estas cousas foram 
afiguradas per a virgem Sara filha de 



88 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

Raguel esposa de Tobias» (VC); «E 
os judeos que de Christo escarneçerõ 
forõ afigurados em outro tẽpo» (VC); 
«aquestes forom afigurados per duas 
escuytas» (VC); «aquella miseria foy 
afigurada ou em figura da miseria que 
auia de vijr sobre os increeos» (VC); 
«E porque a suscitaçõ e resurgimento 
ha figura e demostra a conuersom do 
pecador» (VC); «e aqueste he que elle 
he afigurado per a aguya» (VC); «Os 
primeiros som afigurados no senhor» 
(VC).

afigurativo, adj. (de a- + figurativo). 
O mesmo que figurativo: simbólico. 
Formas: affiguratiuo (VC, 1). Contexto: 
«Segundo o entẽdimento allegorico e 
affiguratiuo» (VC).

afilhação ,  subs. (do lat.  medieval 
affiliatione-m). O mesmo que afiliação: 
adoção. Formas: afilhaçam (EE, 1); 
afilhaçõ (VC, 1). Contextos: «nõ ho 
conheçestes per fe formada: em a qual 
esta afilhaçõ de deus per adopçõ» (VC); 
«he hũa semelhãça de afilhaçam diuina» 
(EE).

afilhada ,  subs.  (do lat .  medieval 
adfiliata-m, part. passado de adfiliare). 
Aquela que é apresentada ao baptismo 
pelos padrinhos, contraindo com eles 
parentesco espiritual. Formas: afilhada 
(S, 8; TC, 2). Contextos: «sse o saçerdote 
conheçer a sua afilhada que bautizou» 
(S); «quẽ iouuer cõ sua afilhada, oyto 
anos de peẽdẽça» (TC).

afilhado ,  subs.  (do lat .  medieval 
adfiliatu-m, part. passado de adfiliare). 
Aquele que é apresentado ao baptismo 
pelos padrinhos, contraindo com eles 
parentesco espiritual. Formas: afilhado 
(S, 3); afilhados (S, 2); afylhados (S, 
1); hafilhado (S, 1). Contextos: «O 
padrinho ha de ẽformar ao afilhado en 
no patre noster e nos artijgos da ffe» 
(S); «dous afilhados de huũ homẽ podẽ 
casar ẽ huũ» (S); «ham de enformar aos 
afylhados em boas obras» (S); «naçe 

debdo de cõpadradigo entre ho padrinho 
e ho padre do hafilhado» (S).

afilhamento, subs. (de afilhar + -mento). 
Ato ou efeito de afilhar; afiliação. 
Formas: affilhamẽto (EE, 1); afilhamẽto 
(EE, 2). Contextos: «ca de seruidom 
somos pasados ẽ affilhamẽto» (EE); 
«por que reçebessemos ho afilhamẽto 
de filhos de deus» (EE).

afilhar, vb. (do lat. medieval adfiliare, 
ou affiliare, este de filius). Adotar 
como filho. Formas: afilhou (EE, 1). 
Contexto: «pello qual a filha delrey 
seẽdo minino o afilhou» (EE).

afinar, vb. (do lat. medieval affinare). 
Tornar fino; apurar; temperar. Formas: 
affinam (EE, 1); affinando (EE, 2). 
Contextos: «Ca elle como fogo que 
affinam, e como erua dos que lauam 
pannos» (EE); «E assentarse a derretendo 
e affinando como prata» (EE).

afincadamente, adv. (de afincado + 
-mente). Insistentemente; com empenho; 
com afinco. Formas: affincadamente 
(EE, 1). Contextos: «affincadamente 
lhe rogarom desejãdo ainda de o ouuir» 
(EE). 

afirmação, subs. (do lat. affirmatione-m). 
Ato ou efeito de afirmar; asserção. 
Formas: affirmaçom (VC, 1); afirmaçõ 
(S, 1; VC, 2); afirmaçom (EE, 1). 
Contextos: «e porem com affirmaçom 
os condampna Christo» (VC); «pero 
cada huũ cõtẽ em si afirmaçõ e negaçõ» 
(S); «E cõfirmãdo as cousas antedictas 
pera afirmaçõ çertificada disse adiãte» 
(VC); «dizlho duas vezes por mayor 
afirmaçom» (EE).

afirmadamente, adv. (de afirmado + 
-mente). Insistentemente; firmemente. 
Formas: affirmadamente (EE, 1). Con-
texto: «disselhes ante affirmadamente o 
effeito vijndoyro» (EE).

afirmamento, subs. (de afirmar + -mento). 
Ato ou efeito de afirmar; insistência. 
Formas: afirmamẽto (VC, 1). Contexto: 
«E a segũda serua significa o cõsentimẽto 
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e afirmamẽto de caer em pecado» (VC).
afirmar, vb. (do lat. affirmare). Declarar 

com firmeza; confirmar. Formas: 
affirma (VC, 12); affirmã (VC, 3); 
affirmaaes (VC, 1); affirmada (VC, 1); 
affirmadas (VC, 1); affirmado (VC, 1); 
affirmãdo (VC, 2; EE, 1); affirmam (VC, 
3); affirmamos (VC, 1); affirmando 
(VC, 2; EE, 3); affirmar (VC, 7; EE, 1); 
affirmarẽ (VC, 1); affirmasse (EE, 1); 
affirmassẽ (VC, 1); affirmaua (VC, 1); 
affirmauã (VC, 1; EE, 1); affirmauam 
(VC, 1); affirme (VC, 2); affirmemos 
(VC, 1); affirmo (VC, 2; EE, 1); affirmou 
(VC, 5); afirma (S, 1; VC, 11; C, 2); 
afirmã (S, 1; TC, 1; VC, 3; C, 1); 
afirmada (VC, 1); afirmãdo (VC, 2); 
afirmãdolhes (VC, 1); afirmamos (VC, 
1); afirmãna (VC, 1); afirmando (S, 1; 
VC, 2); afirmandoas (TC, 1); afirmar 
(S, 1; VC, 6); afirmares (VC, 1); afirmas 
(VC, 1); afirmase (S, 1); afirmasse (VC, 
1); afirmaua (VC, 3); afirmauã (VC, 1); 
afirmay (EE, 1); afirmei (TC, 1); afirmes 
(VC, 1); afirmey (S, 3); afirmo (S, 1; VC, 
2); afirmoa (VC, 1); afirmou (VC, 3); 
afirmoulhes (VC, 1); afyrma (S, 1); fosse 
affirmada (VC, 1); foy afirmada (VC, 
1); hafirmei (S, 1). Contextos: «nom 
tem alguẽ fundamẽto duradoyro nem 
affirma em sy as cousas que o senhor 
manda» (VC); «segũdo muytos affirmã» 
(VC); «per vossa doctrina e ordenaçõ 
affirmaaes e ensignaaes falsamẽte» 
(VC); «cõtra a ygreja assi affirmada e 
asseẽtada» (VC); «affirmadas na ffe da 
trindade» (VC); «seendo eu affirmado 
em ty» (VC); «e o cõtrairo diziã os 
samaritanos affirmãdo» (VC); «e o 
nomeam affirmam ou preeguam» (VC); 
«Por tal que aquello que affirmamos per 
a boca» (VC); «Como sooes mintyrosos 
affirmando conheçello» (EE); «porque 
era cousa comuũa antre os judeus em o 
affirmar da verdade jurar ẽ esta maneira» 
(EE); «e por affirmarẽ a verdade» (VC); 
«Assy seerya mintyroso se affirmasse 

nom ho conheçer» (EE); «affirmassẽ e 
certificassẽ que o virõ todos os outros 
nõ o crijã» (VC); «E affirmaua que 
nom achara em elle causa algũa porque 
deuesse morrer» (VC); «Pollo contrairo 
outros affirmauã que era cousa deuida 
dar tributo aos romaãos» (EE); «esto 
affirmauam elles de feito dando malles 
por beẽs» (VC); «assi se affirme ou 
negue no coraçõ» (VC); «soldemos e 
affirmemos o coraçõ» (VC); «empero 
hũa cousa de mym affirmo esqueeçẽdo as 
cousas que som atras» (EE); «empero nõ 
affirmou que por elles aquello padeçerẽ 
erã pyores que os outros que nõ morrerõ» 
(VC); «a dar a ẽtẽder que ho que prega 
confesa e afirma a ffe» (S); «dizẽ maas 
palauras e as afirmã» (TC); «E de todas 
estas cousas teermos afirmada sperança 
muy çerta das cousas vijndoyras» (VC); 
«afirmãdo que o nõ negaria» (VC); 
«cõsollauaos afirmãdolhes seer elle 
meesmo deus» (VC); «quando com 
verdade dobra e do coraçom e da boca 
afirmamos ou neguamos» (VC); «e a sua 
doutrina afirmãna per gabos de palauras» 
(VC); «afirmando e sabẽdo a falsidade 
com juramẽto» (S); «Pequey per uezes 
iurãdo pelo nome de Deus em uaão e 
per Sancta Maria e pelos outros sãctos 
e aĩda grãdes mẽtiras e afirmandoas 
por uerdade» (TC); «e mãda afirmar a 
verdade de Deus» (S); «Nõ aja deferẽça 
ãtre aquello que afirmares e aquello que 
jurares» (VC); «mas no coraçõ e voõtade 
o dizes com verdade e o afirmas» (VC); 
«Afirmase por o cõsentimẽto palauras de 
presente» (S); «por saberẽ que elle era 
aquelle que buscauam e lho disesse e 
afirmasse» (VC); «E a verdade o cõtrairo 
afirmaua» (VC); «os discipollos fallauã 
e afirmauã que virõ» (VC); «afirmay 
(em vossos coraçoões)» (EE); «afirmei 
da uerdade mẽtira e da mẽtira uerdade» 
(TC); «e aquesto tres tãto ou tres vezes 
o afirmes» (VC); «as quaees afirmey 
por juramẽto» (S); «creeo e afirmo a ffe 
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que foy dicta no credo» (S); «afirmoa e 
cõcorda cõ ello» (VC); «e aos pastores 
afirmou que ja era nascido» (VC); «mas 
pormeteolhes e afirmoulhes que auiã de 
morrer» (VC); «ecrara esta palaura que 
outorga e afyrma e demostra a võtade e 
ho consemtimẽto do que ha diz» (S); «e 
pera que a resurreiçõ fosse affirmada e 
certificada» (VC); «a nossa voõtade foy 
afirmada em a ffe posposta toda duuida» 
(VC); «as cousas que eran duuidosas 
hafirmei ser çertas» (S).

afirmativo, subs., adj. (do lat. tardio 
affirmativus, a, um). Que afirma ou que 
implica afirmação; categórico. Formas: 
affirmatiua (VC, 1); affirmatiuo (VC, 6); 
afirmatiua (S, 1); afirmatiuo (S, 4; VC, 
1); afirmatiuos (S, 8; C, 3); hafirmatiuo 
(S, 1). Contextos: «Hũa destas cousas 
he affirmatiua» (VC); «empero este 
que he affirmatiuo com razõ he posto 
na ley da mayor perfeyçam» (VC); 
«todos os mandamentos contem em 
si negatiua e afirmatiua» (S); «Ho 
primeyro mãdamento segũdo a nosa 
ley he afirmatiuo» (S); «destes alguũs 
som afirmatiuos e outros negatiuos» 
(S); «E destes mandamẽtos ha hy tres 
afirmatiuos e sete negatiuos» (C); 
«Segũdo os que dizem o primeyro 
hafirmatiuo, poeem estes verssos» (S).

afitar, vb. O mesmo que afeitar. Formas: 
afytou (TC, 1). Contexto: «Se porque 
se afytou bem» (TC).

afiuzar, vb. (de a- + fiúza + -ar). Ter 
confiança; fiar-se. Formas: afiuzam 
(VC, 1); afiuzar (VC, 1). Contextos: 
«Mas os sandeos nom o fazem ajnda 
que dorma em quãto se afiuzam mais no 
conselho dos homẽs que em no de deus» 
(VC); «he lhe prometido mayor proueito 
se se elle quisera afiuzar na sua virtude 
propria nõ fezera proueito alguũ» (VC).

aflaco, adj. (de a- + flaco). O mesmo que 
fraco. Formas: aflaca (S, 1). Contexto: 
«a qual natura enferma e aflaca ordenou» 
(S).

aflição, subs. (do lat. afflictione-m). Estado 
daquele que está aflito; perturbação 
causada por sofrimento físico ou 
psicológico; angústia; dor. Formas: 
afflicçõ (VC, 5); afflicçom (VC, 1); 
afflicçoões (VC, 1); affliçõ (VC, 4); 
affliçom (VC, 5; EE, 1); affliçon (EE, 1); 
affliçoões (VC, 1); afliçã (VC, 1); aflicçõ 
(VC, 3); aflicçom (VC, 1); aflicçoões 
(VC, 3); afliçõ (S, 1; VC, 24); aflições 
(VC, 2); afliçom (VC, 16); afliçon 
(S, 1); afliçoões (VC, 9); afljçõ (VC, 
1). Contextos: «seja atormentado de 
afflicçõ jnsoportauel» (VC); «e pam de 
afflicçom pera consijraçom da payxom» 
(VC); «afflicçoões e penas» (VC); «E 
como nõ soomente o atormẽtauã as pẽnas 
e a nossa jngratidõ mas ajnda affliçõ 
que a madre auia que staua presente» 
(VC); «dos quaaes o primeiro he o 
dia da affliçom e da penitẽcia que por 
todallas cousas que cometeste de mal» 
(VC); «teeram cuydado e affliçom de 
procurar o necessario pera sy e seus 
filhos» (EE); «aos quaaes anojauam 
muytas vezes escarneçendo dandolhes 
affliçon matãdoos» (EE); «nẽ lhes dees 
affliçoões nos corpos» (VC); «promete 
dilleitaçã e pagua afliçã pera sempre» 
(VC); «a quarta he aflicçõ e martirio do 
corpo» (VC); «porque emades aflicçom 
ao aflicto» (VC); «a qual elles meesmos 
se fazem per jejuũs e vigillias e per 
outras aflicçoões e trabalhos» (VC); «nõ 
deue escarneçer delle nen gozarse de sua 
tribulaçon e afliçõ» (S); «nõ aueriamos 
mester seer ensinados e castigados per 
aflições» (VC); «Per as chagas que 
lhe derom per a afliçom da sua grande 
door» (VC); «A terceira afliçon e tristeza 
pellos beẽs que outro ha» (S); «Para 
pois mentes em elle com amargura do 
coraçom em todas suas afliçoões» (VC); 
«grande door soportaua. e mujta afljçõ 
auia de cõpaixõ que auia aos seus» (VC).

afligar, vb. (talvez do lat. a- + fligar, este 
do lat. flictare, freq. de fligere). Afligir; 
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atormentar. Formas: he afligado (VC, 
1). Contexto: «Muy aficadas doores 
soporta. e mais do que se pode dizer ou 
cuydar he afligado» (VC).

afligir, vb. (do lat. affligere). Angustiar; 
aborrecer. Formas: affligiã (VC, 1); 
affligiam (EE, 1); affligir (VC, 1); 
aflige (VC, 1); afligẽ (VC, 1); afligiam 
(VC, 1); afligido (S, 1); afligindo (VC, 
1); afligir (VC, 1); afligisse (EE, 1); he 
aflygida (S, 1); som affligidos (EE, 2). 
Contextos: «Ou dobrou por a reprehẽder 
mais afficadamẽte. e por mayor doesto 
della ou porque affligiã os sanctos e os 
atormentauã de duas maneiras» (VC); 
«queriã no en todas maneyras matar e 
se affligiam dentro» (EE); «tanto se deue 
mais affligir e chorar» (VC); «tanto se 
deue mais affligir e chorar» (VC); «aflige 
a sua carne» (VC); «Outros afligẽ o 
corpo per abstinẽcia» (VC); «e por tanto 
afligiam os narizes assy com o fedor 
das caaueiras e corpos mortos» (VC); 
«quis seer mays cõ o sseu pouoo afligido 
que chamarse filho da filha del rrey» 
(S); «afligindo e atormẽtãdo aquelles 
a que os fazem» (VC); «deuẽ se afligir 
em choros» (VC); «pera que afligisse 
a alguũs da jgreja» (EE); «he aflygida 
no corpo e carne de seu proxymo» (S); 
«Diuersas som as lagrimas de que neesta 
vida som affligidos os boos» (EE).

aflito, subs., adj. (do lat. afflictus, a, 
um). Aquele que se aflige; angustiado; 
inquieto. Formas: afflicto (VC, 3); 
aflicta (VC, 4); aflictas (VC, 1); aflicto 
(VC, 5); aflictos (S, 1; VC, 9); aflita 
(VC, 1); aflito (VC, 3). Contextos: «Eu 
choraua sobre aquelle que era afflicto» 
(VC); «he tẽptada e aflicta de cada cabo» 
(VC); «suas cõpanheyras cõ Johã aflictas 
e dooridas como orphãas» (VC); «assy 
como aquelle que cõ tormẽtos ou temor 
de morte aflicto» (VC); «cõ que possã 
en este mũdo pasar, aos atribulados e 
aflictos ho ben que desegã» (S); «stam 
assy temerosos e aflictos» (VC); «e aflita 

das lagrimas» (VC); «e elle todo aflito 
cõ reuerẽça esguarda» (VC).

afogar, vb. (do lat. affocare). Sufocar; 
asfixiar; impedir a respiração. Formas: 
affogados (EE, 1); affogar (VC, 2); 
affogaronse (EE, 1); affogaua (EE, 
1); affogua (VC, 1); affoguar (VC, 1); 
affoguarom (VC, 1); affoguarom na (VC, 
1); affoguase (VC, 1); afoga (S, 1; VC, 
1; EE, 1); afogã nos (VC, 1); afogada 
(VC, 1); afogados (VC, 2); afogam (VC, 
1); afogar (TC, 1; VC, 3); afogara (VC, 
1); afogarõ (VC, 1); afogarom (EE, 1); 
afogauam (VC, 2); afogauao (TC, 1); 
afogou (VC, 1; EE, 2); afogua (VC, 
2); afoguados (VC, 1); afogue (VC, 
1); afoguẽ (VC, 1); foy afoguado (VC, 
1); som afogados (EE, 2). Contextos: 
«resuçitou .xl. homeẽs affogados» (EE); 
«assi como quem semea heruilhaça 
em meetade do trigo pera o affogar e 
perder» (VC); «lançarom se no mar: 
e affogaronse» (EE); «e remeteo se 
a elle e teendoo affogaua ho» (EE); 
«esto affogua a pallaura de deus» (VC); 
«porque elle sabe affoguar aquelles 
que o amam e nom soportallos» (VC); 
«(affoguarom na) .s. affoguarom o 
fructo da preeguaçom» (VC)); «porque 
affoguase em elles o boo proposito per 
aazo dos cuidados» (VC); «E se ho afoga 
na cama por culpa nõ ho sabẽdo» (S); «e 
seẽdo mays poderoso afoga a pallaura» 
(EE); «mas ajnda per negligencias e 
maaos exẽplos afogã nos» (VC); «he 
a alma afogada no jnferno e nas suas 
amargosas agoas» (VC); «assy como 
agora jazem allagados e afogados nas 
augoas e dileitaçoões deste mundo» 
(VC); «sejã lãçados e afogados no poço 
e nos abyssos do ĩferno» (VC); «E em 
estes ajnda entrã os demonios e alaguam 
nos e afogam no jnferno» (VC); «abafou 
tanto a criatura con emtemçom de a 
afogar» (TC); «A sexta porque por a 
multidõ das animalias que os demonios 
afogarõ» (VC); «e naçidos juntamente a 
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afogarom» (EE); «os quaaes afogauam 
a semẽte do senhor» (VC); «e prendeo e 
afogauao dizẽdo» (TC); «nem se afogue 
nas espinhas do aficado penssamento» 
(VC); «E aquelle que te agora afogou 
em este pecado elle te afogara depois no 
jnferno» (VC); «teu poderyo que afogou 
aos do Egypto» (EE); «nas quaaes cousas 
o diaboo alaga e afogua a muytos» (VC); 
«e afoguados e quebrantados perdem 
a força e rigor das virtudes» (VC); 
«nem se afogue nas espinhas do aficado 
penssamento» (VC); «porque depois nos 
afoguẽ segundo teẽ custume de fazer os 
ladroões» (VC); «cayo e foy afoguado 
per o demonio» (VC); «som afogados 
dos pensamentos e riquezas» (EE).

afora, prep., adv. (de a- + fora). Exceto; 
salvo; a não ser. Formas: a fora (VC, 
1); affora (VC, 2); afora (TC, 2; VC, 48; 
C, 2; EE, 2). Contextos: «A fora este 
entẽdimẽto de Gregorio podẽ se ajnda 
estas cousas tornar de outra guisa» (VC); 
«Entom todollos discipollos pecarom e 
forom per aquelles tres dias mortos na fe. 
affora a bemdicta virgẽ Maria» (VC); «e 
esto per .xxviii. anos afora se em tal dia 
for dia de natal» (TC); «iaiũe a pã e agoa, 
afora os domingos e as sestas feiras» 
(TC); «E quãdo em aquesto fallarmos 
sempre se entende afora a virgem 
Maria» (VC); «mas dandoo outrem 
afora saçerdote» (C); «Breuemente toda 
criatura afora ho peccador» (EE).

afora de, loc. adv. À exceção de. Formas: 
afora d’ (VC, 1). Contexto: «o qual 
tanto amaua e tam singularmente que 
afora delle nõ podia outra cousa amar 
nẽ sperar» (VC).

aforamento, subs. (de aforar + -mento). 
Contrato de foro; transferência do 
domínio de um imóvel mediante 
pagamento de um foro anual. Formas: 
aforamentos (C, 3); aforamẽto (C, 1); 
aforamẽtos (C, 5). Contextos: «que se 
nõ façam aforamentos nẽ prazos sem 
carta de veedoria» (C); «e o dito cabido 

dom abade ou abade e rector que o dito 
prazo ou aforamẽto fizer sem a dita 
solenidade, pague por cada cõtrauto que 
assy fizer tres mil reaes de pena pera obra 
da see e pera nosso meirinho» (C); «nõ 
leixam de fazer cada dia arrendamẽtos, 
aforamẽtos, emprazamentos em grande 
dapno e perjuizo de seus benefiçios» (C).

aforrado, adj. (do part. de aforrar, este de 
a- + forro + -ar). Liberto; desimpedido. 
Formas: aforrados (VC, 1). Contexto: 
«porque nom querem hir cõ carregua de 
muytas cousas mas aforrados» (VC).

afortelezar, vb. (de a- + forteleza + -ar). 
O mesmo que afortalezar: fortificar; 
fortalecer. Formas: afortellezada (EE, 
1); afortellezado (VC, 1); afortelleze 
(EE, 1). Contextos: «he huũa çidade 
afortellezada (EE); «E aquesto podera 
elle agora soportar por Christo porque 
era firmado e afortellezado per razõ» 
(VC); «o cõfirme e afortelleze em juyzo 
e justiça» (EE).

afoutar, vb. (de afouto + -ar; afouto, do 
lat. fautu-m, part. passado de favere, 
favorecer). O mesmo que afoitar: 
atrever-se; ousar. Formas: afoutemos 
(VC, 1). Contexto: «nos que stamos 
nom nos afoutemos. mas diguamos a nos 
meesmos aquelle que penssa de star veja 
que nom caya» (VC).

afregido, subs. (do part. passado de afregir). 
O mesmo que afligido: angustiado; 
atormentado. Formas: affregidos (EE, 
1). Contexto: «auendo cõpaixam dos 
affregidos» (EE).

afremosar, vb. (de a- + fremoso + -ar). 
O mesmo que aformosar: embelezar; 
enfeitar. Formas: a fremosar (VC, 1); 
afremosada (VC, 1); afremosando (VC, 
2); afremosaua (VC, 1). Contextos: 
«Que Christo toda a ygreja dos gentios 
auia de a fremosar do seu sangue» (VC); 
«que te elle leue afremosada e dotada 
de seus dotes» (VC); «em criando e 
ordenãdo e afremosando eu obrei cõ elle 
todas as cousas» (VC); «lle se corregia e 
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afremosaua de toda gloria pera reçeber» 
(VC).

afremosentar, vb. (de a- + fremoso + 
-entar). O mesmo que aformosentar: 
tornar formoso; embelezar; enfeitar. 
Formas: affremosentãdo (VC, 1); 
afremosenta (VC, 1); afremosentaa (VC, 
1); afremosentado (VC, 1); afremosentar 
(VC, 1); afremosentarem (VC, 1); 
afremosentase (VC, 1); afremosentaua 
(VC, 1); afremosentauã (VC, 1); 
afremosentou (VC, 4); afremosẽtar 
(VC, 1); som afremosentados (VC, 1). 
Contextos: «em affremosentãdo estes 
doze cõ seus sanctos exẽplos a ygreja» 
(VC); «E per o cõtrayro a torpe geeraçom 
nom empeçera aaquelles que a claridade 
das suas virtudes os afremosenta» 
(VC); «nom corrompe a aruor. mas 
afremosentaa» (VC); «e elle auendose 
por honrrado e afremosentado da 
presença de Jesu» (VC); «E os cabellos 
afeitara ella e os dera por afremosentar 
o rostro» (VC); «e faziam aquella festa 
por reuerẽcia do templo e por honrrarẽ 
e afremosentarem» (VC); «e deu te 
ornamemtos com que te afremosentase» 
(VC);  «a qual  afremosentaua  a 
vermelhidom temperada» (VC); «Doze 
lioões pequenos sobre que estaua 
aquella cadeira ençima dos graaos e que 
afremosentauã muyto» (VC); «aleuãtese 
ajnda o coraçõ sem sanha e sem arruydo 
o qual o repouso fez aseseguado e mãso 
a paz o afeitou e afremosentou» (VC); 
«e lhes dar vista como frol antre os 
lirios e por os afremosẽtar» (VC); «som 
afremosentados e ornamẽtados os quatro 
braços da cruz» (VC).

afrigir, vb. O mesmo que afligir. Formas: 
affregyr (EE, 1); affrigem (EE, 2); 
affrigida (EE, 1); affrigio TC, 1); 
afregido (EE, 1); afrigem (S, 1); afrigida 
(EE, 1); seer afregido (S, 1). Contextos: 
« «nom pode veer cruçificar a seu filho 
sem se affregyr de door maternal» (EE); 
«aalem dos malles ja cõtados que me 

affrigem de fora ha hy outros que me 
affrigem de dentro» (EE); «fosse muito 
ẽ demasia affrigida da paixam do seu 
filho» (EE); «Se se affrigio com noio 
pola solenidade da missa» (TC); deue 
auer compaixõ ao prouximo afregido e 
posto ẽ neçesidade» (EE); «e todas as 
outras cousas que afrigem ho corpo» 
(S); «que pella doença delles afrigida 
adoece» (EE); «quis mais seer afregido 
e padescer com o pouoo de Deus» (S).

afugentador, subs. (de afugentado + -or). 
O que afugenta. Formas: afuguẽtador 
(VC, 1). Contexto: «Deos dador do 
prazer. e outorgador do sollaz relleuador 
do choro e afuguẽtador das lagrimas» 
(VC).

afugentar, vb. (de a- + furgir + -entar). 
Pôr em fuga; expulsar; repelir. Formas: 
affugenta (VC, 1); affuguẽtar (VC, 1); 
afoguẽtada (VC, 1); afugentados (VC, 
1); afugẽtado (VC, 1); afugẽtara (VC, 
1); fosse afuguentado (VC, 1); seram 
afugentados (VC, 1). Contextos: «Item 
o carbũculo affugenta a peçonha do aar e 
o maao vapor» (VC); «por hedificar a ffe 
e affuguẽtar a jnfieldade dos coraçoões» 
(VC); «e foy curada e afoguẽtada a 
çugidade da aauareza» (VC); «e os 
demões afugentados a morte acabada 
e reemijda» (VC); «depois que forom 
vençidas as tẽptaçoões per Christo e 
afugẽtado o tẽptador cheguarõse os 
angeos e seruiãno» (VC); «Se o senhor 
se anojara cõ toda obra do sabado 
sem duuida nõ afugẽtara nem fora 
curada a enfermidade» (VC); «que fosse 
afuguentado. e afastado per o tangimento 
do senhor» (VC); «os boõs muytas 
vezes per a malicia dos maaos seram 
afugentados das suas seedas» (VC).

afundar, vb. (do lat. medieval affundare). 
Ir ao fundo; submergir. Formas: affunda 
(VC, 1); afundar (VC, 1); afundou 
(HV, 2). Contextos: «o mouimento da 
paixõ do homẽ muytas vezes allagua e 
affunda o juyzo da razõ» (VC); «e como 
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começou de se afundar ou amergulhar 
logo chamou o senhor» (VC); «e como 
se afundou elle e a casa» (HV); «logo se 
afundou a casa de bayxo» (HV).

afundo, loc. adv. (de a- + fundo). Até ao 
fundo; em cheio; em baixo. Formas: 
a fũdo (S, 1); a fundo (VC, 1; EE, 1); 
afũdo (VC, 1); afumdo (VC, 2); afundo 
(VC, 22). Contextos: «E faz outra des 
ha ourella da boca do callez deçendendo 
a fũdo contra o pee» (EE); «e outra ora 
querendo lançar de huũ cabeço de mõte 
a fundo» (VC); «Assy meesmo a fundo 
tomãdo forma de seruĩte» (EE); «trager 
os seus olhos de dentro e os sentidos e 
affecções afũdo pera a terra» (VC); «se 
filho de deus es lançate daqui afumdo» 
(VC); «Em a payxom do senhor saluador 
a cortina que era de fora foy rota deçima 
afundo» (VC).

afundo de, loc. adv. Até ao fundo de. 
Formas: afundo d’ (VC, 2). Contextos: 
«e elle descendeo com elles afundo da 
salla a outro loguar que staua em aquella 
meesma casa» (VC); «onde sta huũa 
ygreja junto com huũ penedo afundo 
do qual os apostollos erã agrauados de 
sopno» (VC).

agachar, vb. (do cast. agachar). Abaixar; 
pôr-se de cócoras. Formas: aguache 
(VC, 1). Contexto: «per os fingidos e 
falsos homẽs nõ me aguache ou encoste» 
(VC).

agalardar, vb. O mesmo que agalardoar. 
Formas:  agual lardara  (VC, 1) . 
Contexto: «o qual vee em abscõdido: 
este te aguallardara» (VC).

agalardoar, vb. (de a- + galardoar). 
Dar recompensa; compensar. Formas: 
agualardoasse (VC, 1). Contexto: «mas 
nõ seẽdo elle hi porque quando viesse o 
senhor o agualardoasse» (VC).

agançar, vb. (de a- + gançar). O emsmo 
que gançar; ganhar. Formas: aguãça 
(VC, 1). Contexto: «e a honrra nõ 
aguãça a graça do seruo» (VC).

agasalhar ,  vb. (de a + gasalhar). 

Dar agasalho; abrigar; hospedar; 
proteger. Formas: agasalhados (C, 
2); agasalhandoo (EE, 1); agasalhar 
(VC, 1; C, 1); aguasalha (VC, 1); 
aguassalhou (VC, 1). Contextos: 
«devem seer reçebidos e agasalhados» 
(C); «folgando com elle e em todo tempo 
agasalhandoo no mũdo» (EE); «e ajnda 
que nõ sejã em artigoo de necessidade 
deuemos agasalhar e fazerlhes bẽ e 
darlhes mantijmẽto» (VC); «A sexta he 
agasalhar os estrãgeiros» (C); «e que o 
aguasalha e reçebe ẽ quãto a sua fazẽda 
o pode soportar» (VC); «mas todos 
aguassalhou e ajũtou» (VC).

agastar, vb. (de a- + gastar). Aborrecer; 
zangar. Formas: agasta (VC, 2); 
agastados (VC, 1); agastara (VC, 1); 
agastaras (VC, 1); aguastãdose (VC, 
1); aguastarẽ (VC, 1); aguastas (VC, 
1). Contextos: «come e agasta» (VC); 
«auerã temor de seerẽ seruidos das 
augoas e agastados ou cõsumidos per o 
fogo e tẽpestade» (VC); «(que destroia) 
ou agastara (os seus beẽs) husãdo mal 
delles» (VC); «nom te agastaras com a 
mingoa» (VC); «Estando o senhor orãdo 
e aficãdosse ou aguastãdose» (VC); 
«E por os apostollos nõ se aguastarẽ 
e perderẽ cõ tristeza quãdo o vyessem 
morrer consolãdo os ajũtou aa paixõ a 
gloria da sua resurreiçõ» (VC); «Se te 
aguastas cõ pobreza cõssolate» (VC).

agente, subs., adj. (do lat. agente-m). 
Que age; atua. Formas: agente (VC, 
2); agẽte (C, 1; RP, 2). Contextos: «de 
maneira que de nemhuũ agente de fora se 
possa mudar» (VC); «em outra maneyra 
em huũ dos corpos glorificados seeria 
potencia agente ou poderio de entrar e 
penetrar as partes do outro» (VC); «lhe 
defendemos que nõ absoluã pessoa alguã 
agẽte nẽ paçiente» (C); «por parte do 
agẽte e por parte do paçiẽte» (RP); «Da 
parte do agẽte quando aquella jnfluençia 
sobre celestial mays dereytamente fere 
e sguarda aquelle ou aqueloutro» (RP).
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ageolhamento, subs. (de ageolhar + 
-mento). O mesmo que ajoelhamento: 
ato de ajoelhar. Formas: ageolhamẽtos 
(VC, 1). Contexto: «Consijra ergo 
agora e vee como o senhor Jhesu busca 
lugares apartados e como se vay a elles 
atormẽtandose cõ ageolhamẽtos e cõ 
outros exerçicios» (VC).

aginha, adv. O mesmo que asinha. 
Formas: aginha (VC, 91); agjnha (VC, 
2). Contextos: «e mais aginha outorguã 
e proueẽ assy em os delleitos» (VC); 
«alguũs dizẽ que os crucifigados mais 
agjnha morrem se lhes dam a beber bem 
de vinagre» (VC).

agno, subs. O mesmo que anho. Formas: 
agno (C, 1). Contexto: «seja este bezerro 
ou bacoro ou agno posto em almoeda» 
(C).

agoireiro, subs. (de agoiro + -eiro). O 
que faz agoiros; adivinhador. Formas: 
agoireiros (TC, 1); agoreyros (TC, 1); 
agoureiros (S, 1); agoyreiros (EE, 1); 
agoyreyros (TC, 3). Contextos: «os 
sorteiros ou encantadores ou agoireiros 
e os que usam de sperimentos pera 
chamarem os demões» (TC); «os 
agoreyros tãbẽ homes como molheres 
que sẽpre a sua fim he maa» (TC); 
«Outrosi crij algũas vezes a sorteiros e 
adeuinhas e agoureiros e en estornudos» 
(S); «outros gardauã agoyreiros» (EE); 
«se uaã a sorteiros ou agoyreyros» (TC).

agoiro ,  subs. (do lat.  auguriu-m). 
Presságio; previsão do futuro através 
da observação do voo das aves ou através 
de outros processos. Formas: agoiro 
(TC, 1); agoiros (TC, 2); agoyro (TC, 
2); agoyros (S, 2; TC, 4). Contextos: 
«digo primeyramente que a um agoiro 
aos spirros que pouco siso por razoões 
suficiẽtes» (TC); «he sandeu e filho do 
demo usãdo de agoiros» (TC); «nom hã 
os homeẽs a um por agoyro» (TC); «asi 
como en sonhos ou en agoyros ou en 
outras cousas semelhauees» (S); «creẽ 
pellos agoyros das aues» (TC).

agonia, subs. (do grego ¢γωνία, pelo lat. 
agonia-m). Aflição; transe. Formas: 
agonia (VC, 6); agonias (VC, 1). 
Contextos: «E porem se diz que foy 
entõ em agonia: ou em tormẽto» (VC); 
«deuemos em agonia ser postos» (VC); 
«de clara cõsolaçõ grãde pera as pelejas 
e agonias dos martires» (VC).

agora, adv. (de lat. hac hora). Nesta hora; 
neste momento. Formas: agora (S, 10; 
TC, 6; VC, 845; HV, 9; C, 3; EE, 121; 
RP, 1); aguora (EE, 1); dagora (S, 5; TC, 
1; VC, 22; C, 3). Contextos: «Temo que 
a minha confison non foy forte nen he 
agora» (S); «cõrrõpida he agora a terra 
no fornicio» (TC); «Se queres regnar 
pera sempre cõ Christo começa de regnar 
agora e nõ o desempares» (VC); «des 
agora estou aparelhado a obedeçerte ẽ 
todallas cousas» (EE); «agora ajamos de 
veer per que modo e como se deue homẽ 
de guardar da pestilẽcia» (RP); «assy 
aguora antre os christaãos» (EE); «non 
he grãde prijgo ao tempo dagora» (S); 
«e asy ao tempo dagora» (TC); «Mas ay 
de nos mizquinhos deste tempo dagora 
que nom auemos tam grãde affeiçom aa 
graça que nos ja he dada» (VC); «E quem 
ysto nõ cõprir do dito termo ẽ diante 
dagora o auemos por condenado ẽ tres 
dobras douro» (C).

agosto, subs. (do lat. Augustu-m). Oitavo 
mês. Formas: agosto (VC, 2; C, 1); 
dagosto (S, 1; VC, 1; C, 1; EE, 4). 
Contextos: «A .xiiij. do mes de agosto» 
(VC); «foy começado na cidade de 
Çigonça a tres dias do mes dagosto» 
(S); «mas a festa da trãsfiguraçom se faz 
ao sexto dia dagosto» (VC); «E desde 
Pascoa atee Santa Maria dagosto» (C); 
«a xxviij. dagosto, em .v. feira» (EE).

agra, subs. (feminino de agro). Campo; 
terreno de cultivo. Formas: agra (C, 2); 
agras (C, 3). Contextos: «quãdo quer 
que o laurador emtẽder de tirar o seu 
pam da agra» (C); «leuam o seu pam 
das agras e leixan as agras abertas aos 
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porcos» (C).
agraço, sub. (de agro + -aço). Uva verde 

ou sumo de uva verde. Formas: agraço 
(S, 1; VC, 1); dagraço (S, 1). Contextos: 
«sse o sacramẽto sse pode fazer con 
vinho de agraço ou com mosto» (S); «Eu 
senhor comy o agraço» (VC); «alguũ 
duuidarya sse se poderia fazer cõ vinho 
dagraço» (S).

agradável, adj. (de agradar + ável). Que 
agrada; deleitoso; aprazível; amável. 
Formas: agradauel (S, 2; EE, 1). 
Contexto: «prazer dos ãgeos e sacrefiçio 
agradauel a Deus» (S); «se ten esperança 
no seu ssaçerdote propeo que ho avera 
por fyrme e agradauel» (S); «a pallaura 
de deus seera aruore que traz fruyto 
agradauel a deus e aos homeẽs e anjos» 
(EE).

agradecer, vb. (de a- + grado + -ecer). 
Manifestar gratidão; reconhecer. 
Formas: agradeça (VC, 1); agradeçeo 
(EE, 1); agradeçeo lhas (VC, 1); 
agradecer (VC, 1); agradeçer (S, 2; 
VC, 3; EE, 1); agradeçeras (VC, 1); 
agradecido (EE, 1); agradeçido (EE, 
2); seede agradecidos (EE, 1); seede 
agradescidos (EE, 1). Contextos: «A esse 
agradeça este o porque o nõ cometeo» 
(VC); «todo ho bem agradeçeo a deos 
e nõ a sy meesmo» (EE); «E como as 
apresentassem agradeçeo lhas muyto 
o senhor» (VC); «De alegrar he e 
agradecer da natureza humanal por seer 
filhada ou assumpta do verbo vnigenito» 
(VC); «nõ lhe agradeçer e rremunerar 
os beẽs que lhe fezer» (S); «em quanto 
nosso poder abranger com sua ajuda nos 
trabalhemos de os agradeçer e lhe dar 
por elles louuores» (VC); «Pregunto que 
qual destes ho auia mays de agradeçer» 
(EE); «e assy lhe agradeçeras o bẽ que 
te fezer» (VC); «porque se mostrasse 
agradecido» (EE); «amando ao muyto 
agradeçido prometedor de sua saude» 
(EE); «e seede agradecidos» (EE); «e 
seede agradescidos» (EE).

agradecimento, subs. (de agradecer + 
-mento). Ato ou efeito de agradecer; 
gratidão. Formas: agradeçimento (EE, 
1); agradecimẽto (VC, 1); agradeçimẽto 
(VC, 1). Contextos: «os doões, que ho 
agradeçimento do benefiçio reçebido 
despoõe arreçeber outro» (EE); «E se 
per ventura nom te moues per affeiçom 
de compaixom nem de agradecimẽto 
mas senteste endurado em aueres questa 
memoria delle» (VC); «E por aqueste 
de fora da ley tornara cõ agradeçimẽto 
louuãdo o senhor disse lhe consolandoo» 
(VC).

agradecível, adj. (agradecer + -ível). 
Que merece agradecimento. Formas: 
agradeçiuel (VC, 1). Contexto: «Mujto 
agradeçiuel e açepta he a deus a dada das 
graças: e muyto doestada he a ingratidõ» 
(VC).

agravamento, subs. (de agravar + 
-mento). Ato ou efeito de agravar ou 
tornar pior. Formas: agrauamẽto (VC, 
3). Contextos: «e sofrer suas mingoas 
nõ soomẽte sem agrauamẽto do coraçõ 
mas ajnda cõ muy boõa voõtade» (VC); 
«e faz doores de gota em nos pees. e 
agrauamẽto das cabeças e çeguidades» 
(VC).

agravar, vb. (do lat. aggravare). Tornar 
mais grave; sobrecarregar; oprimir. 
Formas: agraua (S, 2; VC, 4; C, 1; EE, 2; 
RP, 2); agrauã (S, 1; TC, 1; VC, 2; C, 1); 
agrauada (VC, 2; C, 1; RP, 1); agrauadas 
(C, 1); agrauado (TC, 4; VC, 6; RP, 1); 
agrauãdo (VC, 1; EE, 1); agrauam (S, 
1; TC, 2; VC, 1); agrauamos (VC, 1); 
agrauar (S, 2; TC, 1; VC, 4; C, 1; RP, 
1); agrauarã (VC, 1); agrauares (VC, 1); 
agrauarõ (VC, 1; C, 1; EE, 3); agrauarom 
(EE, 1); agrauas (VC, 1); agrauasse 
(EE, 1); agrauasses (VC, 1); agrauaua 
(VC, 1); agrauauã (EE, 1); agrauauam 
(VC, 1); agraue (VC, 1); agrauẽ (TC, 
1; VC, 1); agraues (VC, 1); agrauõ 
(C, 1); agrauou (VC, 2); agravandosse 
(C, 1); erã agrauados (VC, 2); eram 
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agrauados (VC, 2); es agrauado (VC, 1); 
fossem agrauados (EE, 1); he agrauada 
(VC, 1); he agrauado (VC, 1; EE, 1); 
seer agrauados (VC, 1); seja agrauado 
(VC, 1); sejam agrauados (VC, 1); ser 
agrauadas (S, 1); serey agrauado (VC, 
1); sõ agrauadas (VC, 1); som agrauados 
(VC, 2); somos agrauados (VC, 1). 
Contextos: «açidia he huũa tristeza 
que agraua ho coraçom do homen» (S); 
«mas ajnda tã sobejamẽte se agraua ha 
natureza» (RP); «as circũstãçias que 
agrauã mais» (S); «outras circũstãcias 
som que agrauã ese pecado» (TC); «a 
dita clerizia he em ello agrauada» (C); 
«ha natureza he por muytas manejras 
agrauada» (RP); «E que nos ou os 
ditos nossos uigairos lhes reçebamos 
as ditas querellas assy agrauadas 
quãto aos ditos querellosos» (C); «e 
por esto he mais agrauado o pecado» 
(TC); «carregãdo e agrauãdo a alma» 
(EE); «Has circũstãcias dos pecados 
agrauam o deleyte ou pecado» (S); 
«tres maneiras de circumstamcias asy 
como dizeem os doutores que agrauam 
o pecado» (TC); «mas ajnda nos assan[h]
amos e agrauamos» (VC); «asi como 
pẽssar homen de aliuiar de sua culpa 
e agrauar ha alhea» (S); «estas cousas 
fazẽ agrauar o pecado» (TC); «Se 
aquestes se agrauarã per aquelles auer 
ousadia per sua madre» (VC); «justa 
cousa he de te agrauares e de chorares 
cõ cuydado e aficamẽto dãpnoso» (VC); 
«os quaaes a sen rezã os egypçiaãos os 
agrauarõ» (EE); «E veẽdo os outros 
aquello agrauarom se muyto» (EE); 
«tu te queixas e te agrauas» (VC); «a 
causa do temor foy por que elrrey yrado 
non agrauasse e atormẽtasse as terras 
e ho pouoo» (EE); «nõ te agrauasses 
e faleçesses» (VC); «Mas aquelles que 
a fraqueza humana agrauaua e fazia 
seer pesados» (VC); «Ca os judeus 
nõ se escandallizauã nen se agrauauã 
de Paulo» (EE); «E principalmente 

agrauauam aquelle feito» (VC); «e 
demãdalhe que se nõ agraue» (VC); «E 
nõ se agrauẽ ẽ se cõprir ẽ eles aquelo 
que disse Ihesu Christo» (TC); «Se 
peruẽtura perdes a vista nõ te agraues 
muyto» (VC); «por que elles agrauõ 
ou fazẽ mays leue o peccado» (C); «e 
outra vez se asanhou ou se agrauou ou se 
cõfrãgeo» (VC); «nom se agraua mays 
agravandosse alguũs dos custumes» 
(C); «onde sta huũa ygreja junto com 
huũ penedo afundo do qual os apostollos 
erã agrauados de sopno» (VC); «eram 
agrauados do sompno» (VC); «se es 
agrauado per malliçia» (VC); «porque 
asi nom fossem agrauados de peitas 
nã diuidas» (EE); «Ex aqui como a 
sua reprehẽsom he agrauada e auida 
por pyor» (VC); «ẽpero pois dizẽ que 
virõ ho pecado delles permaneçe .s. 
he agrauado» (EE); «auiã de seer 
agrauados do sõno da ĩfieldade» (VC); 
«porque nom peque em sua linguoa 
e se auisa que seu coraçom nom seja 
agrauado per guarguãtoyçe de comer ou 
beber» (VC); «que vossos coraçoões nõ 
sejam agrauados» (VC); «ante asoluelo 
en forma da ygreja e desimolar a petiçõ 
do que pede ser agrauadas as sentẽças» 
(S); «eu assy ao sacramento mais serey 
agrauado que ajudado» (VC); «porque 
sõ agrauadas do peso» (VC); «som 
agrauados de graues pecados» (VC); 
«Se nos somos agrauados per algũa 
perplexidade: ou accidia» (VC).

agravo, subs. (regressivo de agravar). 
Ofensa; injúria. Formas: agrauo (TC, 
1; VC, 2; EE, 1); agrauos (VC, 3). 
Contextos: «ou se fez agrauo alguũs 
seus suditos» (TC); «ajnda que pareça 
que se nõ pode fazer sẽ agrauo e sem 
faculdade trabalha te por a honrra do 
que fez a ley de os guardar e cõprir» 
(VC); «O tornar aa culpa traz agrauo da 
penna» (EE); «os homẽs sooẽ de temer 
as vijndas dos reis por as nouidades que 
fazem de guerras e pedidos e por reçeo 
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de agrauos e carregos jnjustos» (VC); 
«nom podemos soportar hũas pequenas 
injurias e agrauos» (VC).

agro, subs. (do lat. agru-m). Campo. 
Formas: agro (TC, 1; VC, 24); agros 
(TC, 1; VC, 3; EE, 1). Contextos: 
«Cauar no agro ou na uinha» (TC); «por 
o preço do sangue de Christo foy cõprado 
o agro do oleyro pera sobterrarẽ os 
pellegrijns» (VC); «Se os marcos alheos 
dos agros mudou» (TC); «Da passagẽ 
que fez o senhor e os discipollos pollas 
semeadas e agros» (VC); «acreçentara 
os renouos dos agros de vossa justiça» 
(EE).

agro 2, adj. (do lat. acru-m por acre-m). 
Ácido; azedo; pontiagudo. Formas: agra 
(VC, 1); agro (S, 1; EE, 1). Contextos: 
«onde as casas nõ som telhadas de telha 
nẽ teẽ a cubertura agra. mas toda chaã 
e yguoal» (VC); «se ho vinho he agro 
ou azedo» (S); «mas foy lhe dado vinho 
agro mesturado cõ fel» (EE).

água, subs. (do lat. aqua-m). Substância 
líquida e incolar essencial à vida. 
Formas: aaguas (VC, 1); aaugua (S, 4); 
agoa (TC, 25; VC, 70; EE, 14; RP, 1); 
agoas (VC, 20; EE, 1; RP, 3); agua (S, 
1; TC, 10; VC, 32; C, 1; EE, 52); aguas 
(VC, 7; EE, 6); aguoas (VC, 1); auga 
(S, 9; EE, 7); augaa (S, 1); augas (EE, 
6); augoa (TC, 1; VC, 66; HV, 12; EE, 
1; RP, 2); augoas (VC, 14; RP, 1); augua 
(S, 137; TC, 6; VC, 63; C, 1; EE, 4; RP, 
2); auguas (S, 7; VC, 13; EE, 2); augue 
(S, 1); auguoa (VC, 9); daagoa (VC, 2); 
dagoa (VC, 7); dagoas (VC, 1); dagua 
(VC, 1; C, 1; EE, 5); daguas (EE, 2); 
dauga (S, 4; EE, 3); daugoa (HV, 7); 
daugoas (VC, 1); daugua (S, 1; VC, 1). 
Contextos: «Assy como o çeruo deseja 
as fontes das aaguas» (VC); «se se 
põee outra tanta aaugua como vynho» 
(S); «deue ieiũar duas coresmas a pam 
e agoa» (TC); «coma da aruda lauada 
em agoa limpa» (RP); «ha hi podridõ 
de agoas e fedor dellas» (RP); «por 

cinque anos a pam e agua» (TC); «assy 
como auga estando queda sse corronpe» 
(S); «O primeiro he da augaa e deste se 
trautara aqui» (S); «e pesaua as fontes 
das augas» (EE); «deytem da augoa 
beemta per sy» (TC); «os christaãos 
lauados com a agua do bauptismo 
amassados em caridade de graça» (EE); 
«e per esta metade passam as aguoas das 
graças» (VC); «Christo mudou a augoa 
em vinho» (EE); «algũa augua com 
que lauam seus corpos» (TC); «apareçẽ 
bõas ourinas e boõas augoas» (RP); «e 
do vinho ou augua ou çerueja tomaras 
quãtidade de duas colhares» (RP); «que 
se alimpe mais pera dar a ẽtemder que 
o sangue e a augue que sayo do costado 
de Jhesu Christo correo taa terra» (S); 
«Eu bauptizo em auguoa» (VC); «huũ 
moço bebia daagoa com o punho» (VC); 
«porque nos renasçessemos dagoa e 
do spiritu santo» (VC); «he fonte dos 
virgeẽs e poço dagoas viuas» (VC); «faz 
huũ sinal en çima dauga tres vezes» (S); 
«empero segundo custume de ebraica 
lingoa a qual nomea qualquer ajũtamẽto 
daugoas tarsis que quer dizer mar» (VC); 
«lauandosse ou en outra maneira bebese 
algũa pouca daugua» (S).

água-benta, subs. (do lat. eclesiástico 
aqua benedicta). Água benzida por um 
sacerdote para uso religioso. Formas: 
agoa beemta (TC, 1); auga beẽta (S, 2); 
augoa beemta (TC, 1); augua beenta (S, 
1; VC, 1); augua beẽta (2); augua bẽeta 
(S, 1); augua bẽta (S, 2). Contextos: «per 
contriçom e per agoa beemta» (TC); 
«tomẽ olleo que chamã dos enfermos 
e auga beẽta e a cruz» (S); «deytem da 
augoa beemta per sy porque tolhe os 
pecados» (TC); «E ha dir diãte diãte a 
cruz e lume e augua beenta» (S); «A 
verdade he tal como a augua beenta a 
que todos vaão e se ajũtam» (VC); «pola 
augua beẽta e por jejuũ» (S); tragan 
sempre lume diante como manda a 
ygreja e augua bẽeta» (S); «E logo deue 
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esparger augua bẽta sobre elles» (S).
aguada, subs. (do part. de aguar). Fonte ou 

lugar de água potável. Formas: aguada 
(VC, 1). Contexto: «em desuayrados 
tẽpos (descẽdia) ou vijnha aaquella 
allagoa. (e mouiasse a aguada)» (VC).

água-de-rosas, subs. O mesmo que água-
rosada. Formas: augua... de rosas (RP, 
1); augua de rrosas (S, 1). Contextos: 
«ou cõ augua crara de rosas» (RP); 
«poderia ser amassado cõ augua de 
rrosas ou outra augua artifiçial» (S).

aguamunil, subs. (do lat. aquamanile-m). 
O mesmo que agomil: gomil; jarro de 
boca estreita. Formas: augamunil (S, 1). 
Contextos: «delhe o picho cõ vynho e o 
augamunil e as toalhas» (S).

aguar, vb. (do lat. aquari). Molhar ou 
misturar com água. Formas: auguado 
(RP, 1); auguasse (S, 1); esteuesse 
auguado (S, 1); he auguado (S, 1); seja 
aguada (RP, 1). Contextos: toma se ergo 
duas vezes no dia com boõ vinho claro 
e auguado» (RP); «duas vezes no dia 
com boõ vinho claro e auguado» (RP); 
«Acõteçe algũas vezes quãdo se colhe o 
vinho auguasse na cuba» (S); «ou doutro 
vinho que esteuesse auguado» (S); «Con 
o vinho que he auguado na cuba se se 
pode dizer misa» (S); «E tãbem a casa 
seja aguada» (RP).

aguardar, vb. (de a- + guardar). Esperar; 
ficar na expectativa de; guardar. 
Formas: agardam (EE, 1); agoardarem 
(C, 1); aguarda (S, 1; VC, 7; EE, 2); 
aguardã (VC, 2; EE, 1); aguarda me 
(VC, 1); aguardãdo (VC, 2; EE, 1); 
aguardãdo os (VC, 1); aguardam (VC, 
2; EE, 2); aguardamos (VC, 1; EE, 2); 
aguardan (EE, 1); aguardando (VC, 1; 
EE, 4); aguardar (S, 1; VC, 9; EE, 4); 
aguardaram (EE, 1); aguardarẽ (VC, 1); 
aguardares (VC, 1); aguardaria (VC, 1); 
aguardarmos (VC, 1); aguardarom (VC, 
1); aguardasse (VC, 2); aguardassem 
(EE, 2); aguardastes (VC, 1); aguardaua 
(VC, 1); aguardauam (VC, 1; EE, 3); 

aguardauamos (EE, 1); aguarday (EE, 
1); aguardẽ (VC, 1); aguardees (EE, 1); 
aguardem (C, 1); aguardemos (VC, 2); 
aguardou (VC, 3); aguardouo (VC, 1); 
aguoarda (VC, 1). Contextos: «em elle 
agardam as gentes» (EE); «vaam dizimar 
con elles e sem ho mays agoardarem, 
ou aynda que ho aguardem» (C); «por 
quamto sempre aguarda e nũca sse 
parte della» (S); «a esperãça da criatura 
aguarda a reuellaçõ dos filhos de deos» 
(EE); «perdoa me ou aguarda me (e 
eu te paguarey todo)» (VC); «Aos 
homeẽs que aguardã a seu senhor» (EE); 
«Aguardãdo se comendo diria ou faria 
alguũa cousa onde o podessem acusar» 
(EE); «aguardãdo os porque aquelles 
que nõ podiã seguir» (VC); «Do qual 
aguardam seer remunerados» (EE); «mas 
aguardamos atees que sejamos vestidos 
perfeitamẽte da virtude diuinal» (VC); 
«Empero os judeus aguardan seer por 
vijr o que nos os christaãos» (EE); «mas 
aguardando aa ensynança de Christo» 
(EE); «deuemollo aguardar porque nõ 
nos acerte assy a sua vijnda de sospecta» 
(VC); «Em elle aguardaram gentes» 
(EE); «E por tãto sem mais aguardarẽ 
tẽpo em o dia da festa o matarõ» 
(VC); «nũca acharas neçessidade que 
te embargue de aguardares e cõpres» 
(VC); «e emcomendouse a deus auendo 
certa fiuza que a diuina misericordia 
aguardaria» (VC); «aguardarmos o 
senhor quãdo tornar das vodas» (VC); 
«quamdo os discipollos fugirom e 
ellas aguardarom» (VC); «mas que 
aguardasse o tẽpo que compria» (VC); 
«mas aguardassem o prometimento 
do padre» (EE); «vos sooes aquelles 
que acurastes ou aguardastes cõ migo 
nas minhas tẽptaçoões» (VC); «e 
aguardaua a cõsollaçõ de Israel» (VC); 
«e aguardauam a cura» (EE); «E nos 
aguardauamos que ouuesse de remijr a 
Israel» (EE); «Seede meus remedadores 
e aguarday aaquelles que assy andam» 
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(EE); «e dos justos e aproueitantes e 
dos perfeitos e dos contẽplãtes que 
te aguardẽ per tres dias» (VC); «non 
aguardees que sejaaes forçados» (EE); 
«mas aguardemos que elle adeem o tẽpo 
seu» (VC); «ou aynda que ho aguardem 
he per tam pequeno tempo» (C); «pois 
e aguardemos aquella dignidade que no 
começo reçebemos» (VC); «E finalmẽte 
Jhesu staua quedo e aguardou» (VC); 
«mas porque sã Pedro era mais velho 
por lhe guardar reuerẽcia aguardouo» 
(VC); «e de pois que a reçebe fortemente 
aguoarda por boos e maaos tempos» 
(VC).

aguardente, subs. (de água + ardente). 
Bebida alcoólica destilada do bagaço 
de uva. Formas: augua... ardente (S, 1); 
augua ardẽte (S, 1). Contextos: «e nõ 
augua rrossada nen ardente nen outra 
ssemelhante» (S); «ou como augua 
ardẽte que fazen do vynho» (S).

água-rosada, subs. (do lat. aqua rosacea). 
Água perfumada de rosas. Formas: 
agoa rosada (RP, 1); agua rosada (VC, 
1); augua rrossada (S, 1). Contextos: 
«que se laue a boca e os olhos e as 
maãos ameude cada dia cõ agoa rosada 
mesturada cõ vinagre» (RP); «assi como 
lançã a agua rosada por refrescar e dar 
boõ odor» (VC); «deue ser natural e nõ 
augua rrossada nen ardente» (S).

aguça, subs. (do lat. medieval acutia-m). 
Diligência; pressa. Formas: aguça 
(VC, 9). Contextos: «A terçeira porque 
para aguça dos magos fosse doestada 
a preguiça dos judeus» (VC); «quãdo 
magina espertamẽte e cõ aguça os malles 
que ha em esta vida presente» (VC); 
«Onde se mostra com quanta dilligencia 
e aguça deue o preeguador da pallaura 
de deus husar do officio que lhe he 
cometido» (VC).

aguçar, vb. (do lat. *acutiare por acutare). 
Tornar agudo; afiar; incitar; apressar. 
Formas: aguça (VC, 6); aguçã (VC, 
2); aguça nos (VC, 1); aguçar (VC, 2); 

aguçarom (VC, 1); aguçaua (VC, 2); 
aguçem (VC, 1). Contextos: «e os moue 
e a rinca ou aguça» (VC); «apagua a sede 
e aguça a vista» (VC); «E assy como 
se emsandiçessem se aguçã a apanhar 
os direitos» (VC); «o qual sangue 
demostrado a nos pera auermos delle 
memoria aguça nos na peleja spiritual» 
(VC); «amostrarõ aos alifantes o sangue 
da huũa e da mora pera os aguçar em 
batalha corporal» (VC); «e aguçarom 
dambos os cabos» (VC); «Porque o 
dyaboo que he principe das treeuas os 
mouia e aguçaua pera fazerem aquesto» 
(VC); «e os enfamados dos proximos 
que nom aguçem suas linguas como 
cuytello» (VC).

aguçosamente, adv. (de aguçoso + -mente). 
Diligentemente; apressadamente. 
Formas:  aguçosamente (VC, 4); 
aguçosamẽte (VC, 4); aguçossamẽte 
(VC, 1). Contextos: «porque do poboo 
dos gẽtios o buscauam aguçosamente 
e com voõtade aficada» (VC); «e 
aguçosamẽte foy denũçiar a verdade» 
(VC); «Triguesse pois o homẽ por entrar 
aguçossamẽte no coraçom de Christo» 
(VC).

aguçoso, adj. (de aguço + -oso; aguço, 
do lat. acutiu-m). Que age com rapidez; 
diligente. Formas: aguçosa (VC, 3); 
aguçosas (VC, 1); aguçoso (VC, 2); 
aguçosos (VC, 9); aguçosso (VC, 
1); aguuçoso (VC, 2). Contextos: «e 
venha a elle per profunda contriçom e 
aguçosa confissom» (VC); «tanto som 
mais aguçosas e spertas no amor de 
deus» (VC); «sera mais espertado pera 
bẽ fazer e mais aguçoso» (VC); «os 
domoões que andam per os aares da 
natureza spiritual aguçosos e ligeyros 
pera os maaos» (VC); «procuremos de 
hyr alla com aguçosso penssamento 
de coraçom» (VC); «Onde Crisostomo 
diz que trabalhos de aguuçoso laurador 
he a messe avoõdosa e muyta. e a 
demostraçom de aguuçoso ensinador he 
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a ygreja chea de gẽte» (VC).
agudeza, subs. (de agudo + -eza). 

Qualidade do que é agudo; perspicácia. 
Formas: agudeza (VC, 4; EE, 1); 
agudezas (VC, 1). Contextos: «e o jejuũ 
de .xl. dias e a agudeza da fame» (VC); 
«e alleuãtamento e nõ agudeza do boo 
engenho nẽ a sciencia» (VC); «Ca tanta 
agudeza teem em veer que de longe vee 
vijr o monteiro» (EE); «as agudezas e 
pontas dos quaaes tirou e britou per as 
spinhas que soportou» (VC).

agudo, adj. (do lat. acutus, a, um). Afiado; 
penetrante; perspicaz. Formas: aguda 
(VC, 9; EE, 2); agudas (VC, 4; EE, 
1); agudo (VC, 4; EE, 2); agudos 
(VC, 2). Contextos: «A septima febre 
he aguda» (VC); «paixõ pungitiua e 
aguda por a penna que sentirã» (VC); 
«pella vista aguda» (EE); «atauã em 
ellas spinhas muyto agudas por tal que 
andãdo ou stando os picassem» (VC); 
«as agudas tentaçoões do dyaboo que 
vaão açendendo de vicio em vicio» 
(EE); «Johane o qual antre os outros era 
o mais puro e virgem e mais agudo em 
conhoçer»; «E Johanne era mais agudo 
e por isto primeiro o conheçeo» (EE); 
«ferirom cõ os cuytellos muy agudos 
das suas maas lingoas» (VC).

águia, subs. (do lat. aquila-m). Ave de 
rapina. Formas: agueas (VC, 1); aguia 
(S, 1; VC, 1); aguias (VC, 4); aguja 
(VC, 1); agujas (VC, 1); aguya (VC, 
5); aguyas (VC, 3). Contextos: «as 
agueas se ajuntã ao corpo morto ou aa 
carne» (VC); «Aquila, aguia por que 
despois da resurrexçom subio aos çeos» 
(S); «sera renouada e lhe sera tornada 
pera resurreiçom assi como se renoua 
a aguia» (VC); «Os escolhidos som 
chamados aguias porque serã ẽnouados 
na resurrecçõ» (VC); «nem por fraqueza 
pois que per sua voontade reçebe aguja 
da companha» (VC); «e a prea ou caça 
das agujas» (VC); «sera renouada a 
mãçebia como da aguya» (VC); «onde 

quer que for o corpo ajũtar se hã as 
aguyas» (VC).

aguião, subs. (do lat. aquilone-m). Vento 
norte. Formas: aguiã (VC, 2); aguiam 
(VC, 2); agujã (VC, 1); aguyã (VC, 
10); aguyam (VC, 4); agyam (VC, 1). 
Contextos: «staua fora da cidade cõtra 
o aguiã» (VC); «nom steue sob a cruz 
aa parte do aguiam» (VC); «Eu seerey 
cõtra o aguyã ou em o costado do agujã 
e serey semelhauel ao muyto alto» (VC); 
«e daly descende a longura della contra 
o aguyam» (VC); «ora caya a aruor ao 
abriguo ou ao agyam ally jara» (VC).

aguilhão, subs. (do lat *aquileone-m, 
derivado do lat. vulgar aquileus, 
variável de aculeus). Ferrão de inseto 
ou outro animal; instrumento de ferro 
pontiagudo. Formas: aguilhõ (VC, 1; 
EE, 1); aguilhom (EE, 3); aguilhon (EE, 
1); aguilhoões (VC, 4; EE, 1); aguylhã 
(VC, 2); aguylhõ (VC, 1). Contextos: 
«Que aguilhõ de door entom penetraria 
os coraçoões dos discipollos» (VC); 
«Foy me dado o aguilhom de minha 
carne» (EE); «huũ aguilhon da minha 
carne» (EE); «os quaaes com sua 
agudeza e aguilhoões pungem a nossa 
cõsciencia como com spinhas» (VC); 
«os taaes paresçem aos escorpioões que 
cõ os aguilhoões dianteiros affaagam 
e picam com ho rabo» (EE); «Cullex 
em latĩ quer dizer ẽ linguajẽ tãto como 
mosca pequena que teẽ huũ aguylhã 
porque na boca teẽ hũa trõba a maneira 
de aguylhã e cõ aquella pũge a carne e 
çugua o sangue» (VC); «mas como o 
tocã logo aleuãta o aguylhõ e pica» (VC).

aguilhar, vb. (do lat. medieval acculeare, 
por acculare). Aguilhoar; picar com 
aguilhão; ferir. Formas: aguilhandoos 
(VC, 1). Contexto: «E aproueitãlhe 
aguilhandoos por tal que os escolhidos 
no caminho deste desterro nõ sejã 
priguiçosos» (VC).

aguilhoar, vb. (de aguilhão + -ar). Picar 
com aguilhão; ferir. Formas: aguilhoa 
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(VC, 2). Contextos: «a qual ameude 
nos afica e aguilhoa pera tomarmos 
vingança» (VC); «mas ajnda acerca dos 
nossos jmijgos enfreae a sanha que vos 
afica e aguilhoa» (VC).

aguisadamente, adv. (de aguisado + 
-mente). Acertadamente. Formas: 
aguisadamente (VC, 1). Contexto: «ou 
he em tal ponto que aguisadamente 
podera soportarse se he no primeyro 
ponto destes» (VC).

aguisado, adj. (do part. de aguisar, 
este de a- + guisa + -ar). Acertado; 
razoável. Formas: aguisada (VC, 3). 
Contextos: «nom he cousa aguisada 
que tal homẽ chame a deus padre» (VC); 
«A proçissom he cousa aguisada de se 
representar oje» (VC); «cõ voõtade e 
razõ aguisada e de terminada antre o 
que he deuido e o que o nõ he» (VC).

agulha, subs. (do lat. acula-m, diminutivo 
de acus). Pequena haste de metal que 
serve para coser ou picar. Formas: 
agulha (VC, 7; EE, 4); dagulhas (VC, 1). 
Contextos: «Leesse da senhora virgem 
que cõ a rroca e agulha guançaua o 
mantimento para sy e para seu filho» 
(VC); «ca mais ligeira cousa he passar 
o camello pello buraco de huũa agulha 
que o rico entrar no regno de deus» (EE); 
«Mays leue cousa he ho camello passar 
pello olho de hũa agulha que ho ryquo 
emtrar no regno dos çeeos» (EE); «era 
feito aa maneira que fazẽ as luuas ou 
barretes dagulhas» (VC).

agulhão, subs (de agulha + -ão). Aguilhão; 
ferrão. Formas: agulhã (VC, 1). 
Contexto: «como abelhas tragẽdo o 
mel na boca e na traseira o agulhã» (VC).

agulho, subs. (do lat. aculeu-m). Acúleo; 
remorso. Formas: agulho (VC, 1). 
Contexto: «Dormẽ os prellados de 
tres maneiras .s. ou quando arrefeçẽ 
cõ priguiça. ou quando se desoluẽ per 
agulho» (VC).

agume, subs. (do lat. acumen). O mesmo 
que gume: ponta afiada. Formas: 

agumes (VC, 1). Contexto: «As tuas 
maãos que me fezerom som postas aos 
agumes e pontas dos crauos» (VC).

agustura, subs. O mesmo que angustura. 
Formas: agustura (VC, 1). Contexto: 
«a qual aa morte he çercada e sera posta 
em agustura e apartamento dos spiritos 
malignos» (VC).

ahi, adv. (do lat. ibi). O mesmo que aí: 
nesse lugar. Formas: a hy (VC, 1); ahy 
(HV, 1; VC, 3). Contextos: «rogaronno 
que ficasse a hy» (VC); «lãguor em 
latim tãto quer dizer como lõgua door e 
a rrazõ porque o ãgeo ahy vinha» (VC); 
«amollẽtou e curou a dureza e doẽça 
daquelles que ahy estauã» (VC); «e da 
corte que ahy estaua» (HV).

ahũu que, loc. conj. (do cast. aun que). O 
mesmo que ainda que. Formas: ahũu 
que (S, 1). Contexto: «e morrerõ en 
pecado, ahũu que algũs bẽes fezerom» 
(S).

ai, inter. (origem onomástica). Interjeição 
designativa de dor, lamento ou espanto. 
Formas: ay (VC, 103; EE, 14); hay 
(VC, 1). Contextos: «mas ay de nos 
mezquinhos» (VC); «Ay de myn que 
minha morada se ha dillatado» (EE); 
«Ay de vos outros leterados e phariseus 
e ypocrytas» (EE); «Mas hay que 
poucos relligiosos som oje achados que 
aproueitam de bem em melhor» (VC).

ainda, adv. (do lat. ad + inde). Desde 
então; até agora; até este momento; 
também. Formas: aĩda (TC, 12; VC, 9; 
EE, 10); aimda (EE, 2); ainda (S, 6; TC, 
30; VC, 32; C, 1; EE, 120); ajmda (EE, 
3); ajnda (S, 36; VC, 1682; HV, 14; C, 
1; EE, 49; RP, 2); aymda (S, 1; EE, 3); 
aynda (S, 20; TC, 1; VC, 5; C, 11; EE, 
90); haynda (EE, 1). Contextos: «e aĩda 
disse Ihesu Christo aos iudeus» (TC); 
«e aĩda por auer vergonha de aprẽder 
de praça» (VC); «Pregũtelhe ainda se 
ouue ramcor em no coraçom» (TC); «Ca 
do pecado venial aimda nom se poden 
guardar os perfeytos» (EE); «e ainda os 
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que lho cõsentẽ» (C); «affincadamente 
lhe rogarom desejãdo ainda de o ouuir» 
(EE); «nom soomẽte quãto a alma mas 
ajmda quãto ao corpo» (EE); «por 
rreuerença de tan gramde misteryo e 
ajnda de honestidade» (S); «ca ajnda 
callãdo em outras cousas que se podem 
aaquesto dizer soomente por seer homẽ» 
(VC); «E ajnda eu creo que elle vingaraa 
a morte do sãto profeta» (HV); «mas 
ajnda do bem que deyxarem de fazer» 
(C); «mas ajnda tã sobejamẽte se agraua 
ha natureza» (RP); «mais ajnda digo que 
em o tẽpo pestilençial nẽhuũ nõ deue 
de star em ajũtamento do pouoo» (RP); 
«E aymda outros dizem que abasta a 
fama cõ outras presunçõees euidentes» 
(S); «Veemos nos aynda nas cousas 
corporaaes» (TC); «Nom has haynda 
çinquoẽta ãnos» (EE).

ainda que, loc. conj. (de ainda + que). 
Embora, conquanto, posto que. Formas: 
ahynda que (VC, 1); aĩda que (S, 1; VC, 
11; EE, 1); aimda que (SG, 1); ainda 
que (S, 6; TC, 9; VC, 9; EE, 26); ajmda 
que (S, 1); ajnda que (S, 77; VC, 672; 
HV, 5; EE, 13; RP, 1); aymda que (S, 1; 
EE, 1); aynda que (S, 61; C, 6; EE, 13). 
Contextos: «E que lhes presta ahynda 
que guaãçem todo o mundo pois que 
perdem sy mesmos: e fazem seu dãpno» 
(VC); «aĩda que fosse para se apartar 
que nõ viuessẽ ẽ huũ» (S); «aimda que 
em sij contenham quaaes quer penas 
e imposiçam» (SG); «nõ tinha mẽbro 
ainda que ouesse ajũtamẽto a ella» (S); 
«nom sõ cõtẽtes ataa que nõ suiugã todo 
o mũdo e ainda que o suiuguẽ por eso 
ainda nõ sõ cõtẽtes» (TC); «este nõ he 
dereito iuiz, ainda que dee a sentença 
dereita» (TC); «o degraao he logar mais 
alto ainda que seja gouernado como 
conuem» (EE); «ajmda que nom sseja 
por palaura» (S); «saluo que ajnda que 
possamos resestir e defender nos que nos 
partamos humildosamẽte da sanha dos 
que ensoberueçẽ» (VC); «e logo de feyto 

o emperador ajnda que nõ sayrõ em terra 
deixou aly seu adiantado» (HV); «ajnda 
que pigmẽta purga o çerebro da freuma» 
(RP); «A quarta que seja letrado aymda 
que nom por exçelençia» (S); «e se 
possam absoluer de todos seus peccados, 
aynda que a nos sejam espeçialmẽte 
reseruados» (C).

aio, subs. (do gótico *hagja, tutor). 
Precetor; criado; escudeiro; camareiro. 
Formas: ayo (VC, 3; EE, 2); ayos (EE, 
1). Contextos: «mas como se elle fora 
ayo de filhos alheos dos quaaes teue 
alguũ tẽpo carrego pera os ensinar» 
(VC); «e tinhãno por filho de Joseph, 
por que era seu ayo assy como a ama do 
menino se diz madre delle» (EE); «aynda 
que seja senhor de todo mas de baixo de 
titores e ayos esta atee seer acabado ho 
tempo posto pello padre» (EE).

ajectivo, subs. (do lat. adjectivu-m). 
O mesmo que adjetivo: palavra que 
qualifica um substantivo. Formas: 
ajectiuo (VC, 1). Contexto: «E nota 
que he dito sancto absolutamẽte per 
nome sustãtiuo sem determinaçõ de 
ajectiuo» (VC).

ajoelhar, vb. (de a- + joelho + -ar). 
Colocar os joelhos no chão. Formas: 
ajuelhas (VC, 1). Contexto: «e tu te 
ajuelhas ãte my?» (VC).

ajuda, subs. (regressivo de ajudar). Apoio; 
auxílio; favor. Formas: aiuda (TC, 5); 
ajuda (SG, 1; S, 21; VC, 154; C, 8; EE, 
19); ajudas (VC, 14; EE, 4); hajuda 
(S, 1). Contextos: «Se deu aiuda ou 
defendimento em cousa que nom era 
iusta» (TC); «graça he ajuda de Deus» 
(S); «nem dem pera as dictas cousas 
e cada hũa dellas ajuda conselho ou 
fauor» (SG); «o criador nõ ha mester 
ajuda da creatura» (VC); «nõ teẽs alguẽ 
que seja por ty e em tua ajuda» (VC); 
«pera ello derõ cõselho, ajuda e favor» 
(C); «prometeo ajuda aos apostollos em 
tentaçom» (EE); «e nom he mester que 
busque ajudas do mundo» (VC); «por 
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suas ajudas e mereçimentos reçeba a 
eternal vida» (EE); «dam conselho e 
hajuda e fauor» (S).

ajudador, subs., adj. (de ajudado + -or). 
Que ou o que ajuda; auxiliador. Formas: 
ajudador (VC, 14; EE, 3); ajudadores 
(VC, 3; EE, 2). Contextos: «E algũas 
vezes por tal que tirado o ajudador 
possa melhor veer sua inperfeiçõ e 
se conhoçer» (VC); «Quẽquer que a 
ty despreza teu ajudador he fazẽdo 
aquello que tu deuias fazer por te 
saluar» (VC); «e fosse ajudador aos 
outros boos feitos» (VC); «ajudador e 
defẽssor meu es» (EE); «Aquelles que 
sõ ajudadores a ti por mereçeres e estes 
outros som em ajuda de minguar teu 
gualardõ e mereçimẽto» (VC); «dous 
ajudadores ou dous seruidores que sejã 
a ti proueitosos» (VC); «con Clemente 
e os outros ajudadores» (EE).

ajudar, vb. (do lat. adjutare). Apoiar; 
auxiliar; socorrer. Formas: adjudey (HV, 
1); aiudãdo (TC, 1); aiudem (TC, 1); 
ajuda (S, 2; VC, 26; EE, 1); ajudã (S, 2; 
VC, 4); ajuda me (VC, 4); ajudaa (VC, 
1); ajudaas (VC, 1); ajudada (S, 1; VC, 
1); ajudado (VC, 8); ajudãdo (VC, 3; 
EE, 1); ajudãdo me (VC, 2); ajudãdo os 
(VC, 1); ajudãdo te (VC, 1); ajudãdonos 
(EE, 1); ajudãdoo (VC, 1); ajudãdoos 
(VC, 1); ajudados (VC, 5); ajudalhes 
(VC, 1); ajudallo (VC, 2); ajudallos 
(VC, 1); ajudam (S, 1; VC, 4); ajudame 
(VC, 3; EE, 3); ajudamollo (VC, 1); 
ajudan (S, 1); ajudando (VC, 1; EE, 5); 
ajudando os (VC, 1); ajudandolhe (EE, 
1); ajudandome (VC, 1); ajudandonos 
(VC, 1); ajudao (VC, 1); ajudar (S, 
5; VC, 29; C, 1; EE, 10); ajudar nos 
(VC, 1); ajudara (VC, 1); ajudaras 
(VC, 2); ajudarẽ (VC, 2); ajudares 
(VC, 1); ajudaria (VC, 1); ajudarias 
(VC, 1); ajudarõ (VC, 1); ajudas (VC, 
1); ajudase (VC, 1); ajudasse (VC, 3; 
HV, 2); ajudassem (VC, 1); ajudassen 
(EE, 1); ajudasses (VC, 1); ajudaste 

(VC, 1; EE, 2); ajudaua (S, 2; VC, 6); 
ajudauã (VC, 3); ajude (VC, 14; C, 2; 
EE, 4); ajudẽ (VC, 5); ajudem (VC, 
2; EE, 1); ajudemonos (VC, 1); ajudes 
(VC, 3); ajudey (S, 2; EE, 1); ajudou 
(VC, 2; HV, 1; EE, 1); ajudoua (HV, 
1); ajudouos (VC, 1); dajudar (C, 1); es 
ajudado (VC, 1); fora ajudada (VC, 1); 
forem ajudadas (VC, 1); forõ ajudados 
(S, 1); foy aiudado (TC, 1); he ajudada 
(VC, 2); he ajudado (VC, 1; EE, 1); seer 
ajudada (EE, 1); seer ajudado (VC, 3); 
seja ajudada (VC, 2); seja ajudado (VC, 
1; EE, 1); sejam ajudadas (C, 1); sejas 
ajudado (VC, 1); sera ajudado (VC, 2); 
som ajudados (VC, 1); somos ajudados 
(VC, 2). Contextos: «aqui em esta 
çidade tomou morte e paixã que eu o vy e 
adjudey a deçer da cruz» (HV); «se foy ẽ 
seruiço de Deus aiudãdo alguũ lazerado» 
(TC); «chama tuas cuidaçoões que te 
aiudem a louuar Deus» (TC); «saluo a 
segunda que ajuda ha vyuer homẽ em 
vertudes» (S); «ajuda os de pequeno 
coraçõ» (VC); «mas ãte se dooe e ajuda 
ao outro» (EE); «e con emgano vogan 
descobrindo aaquele que ajudã» (S); 
«Senhor ajuda me» (VC); «e ajudaa com 
ofertas e orações» (VC); «e tu qualquer 
que es ajudaas se te leixarẽ e tu poderes» 
(VC); «E por que ha vida he sustẽtada e 
ajudada por ellas» (S); «mais agrauado 
e condẽpnado he per esta oraçõ que 
ajudado» (VC); «ajudãdo os huũs aos 
outros» (EE); «aquelle me plaz mais que 
me serue ajudãdo me a soportar e trazer a 
cruz» (VC); «acorrendolhes e ajudãdo os 
e catãdo lhes reuerencia» (VC); «seendo 
te carregosos te ajudã ou aquelles 
ajudãdo te som a ti carregosos» (VC); 
«(se deus por nos) ajudãdonos que deus 
he da parte dos escolheitos» (EE); «e 
encaminhãdoo ou ajudãdoo nõ se seca» 
(VC); «e ajudãdoos e doẽdo se das suas 
almas» (VC); «seremos mais ajudados 
per os rogos e orações de muytos que 
per os nossos proprios soomẽte» (VC); 
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«Vay tu com elles e ajudalhes a leuar 
o menino» (VC); «e fazer lhe todo 
bem que poder e ajudallo em seus 
desfallicimẽtos» (VC); «por tirar os 
homeẽs e ajudallos a soportar» (VC); «O 
segũdo que vogam e ajudam nos preytos 
maaos» (S); «e adorouho dizẽdo, senhor 
ajudame» (EE); «damos arma ao imijgo 
e ajudamollo» (VC); «rreçebẽ muy 
grãdes solairos e ajudan con condiçon 
que lhes dem çerta parte do preyto» 
(S); «Se vos outros non quebrantaaes o 
sabado ajudando aas bestas» (EE); «e 
ajudando os em todas cousas» (VC); «e 
tirou a rede ajudandolhe os outros chea 
de grãdes peixes» (EE); «me torne a ella 
ajudandome tu e guyandome» (VC); 
«nõ percamos o grado ou gualardõ e 
victoria a qual nos outorgue o senhor 
Christo ajudandonos» (VC); «e ajudao 
a sepultar e fazer aquellas cousas que 
elles aly fezerem» (VC); «mais pera 
ajudar sua maliçia nom lhes deue ser 
dada esmola» (S); «ho amor com que 
me amaaes abasta pera vos ajudar» 
(EE); «ca de nos elle amar se segue 
ajudar nos e mouer nos a cõplir seus 
mandados» (VC); «se me o senhor nõ 
ajudara pouco fallecera aa minha alma 
de morar em no inferno» (VC); «pensa 
agora como a ajudaras e acompanharas 
em sua tristeza e door» (VC); «e esperta 
os sanctos a ajudarẽ» (VC); «estendea 
pera ajudares o proximo» (VC); «ho 
ajudaria e teeria por bẽ de o seruir» 
(VC); «E magina como se tu aly steueras 
ou steuesses os ajudarias de voõtade em 
sua tristeza e door» (VC); «e a ajudarõ a 
seer saã» (VC); «E sabẽdo tu que ajudas 
e nõ es ajudado» (VC); «porque nõ tijnhã 
cousa que os ajudase a acoymalo» (VC); 
«por tal que deus ajudasse no sermõ 
que auia de fazer» (HV); «por tal que 
se ajudassem huũs aos outros» (VC); 
«estauã no outro navyo para que viessem 
e lhes ajudassen» (EE); «Em verdade 
bẽ farias se ajudasses o teu senhor. e 

dissesses» (VC); «e ẽ vista dos que estan 
presentes me ajudaste e me liuraste» 
(EE); «aquele que ajudaua vençeo o 
preito» (S); «e per vẽtura que todos 
ajudauã em aquello que podiam» (VC); 
«E vee como logo te sera presente o ãgeo 
o qual te ajude e cõforte» (VC); «que te 
ajudẽ e soportẽ cõ suas ajudas» (VC); «E 
requere os outros que tam bem o ajudem 
dãdolhe os dous dinheiros» (VC); «em 
esta vida ajudemonos areuezes a soportar 
e leuar os encarregos» (VC); «nem lhe 
ajudes dando fauor e seruiço» (VC); 
«non ajudey aos que bẽ obrauan ou 
estauã en prijgo» (S); «e logo ajudou 
deus a todos aquelles que cõ elle erã» 
(HV); «e a raynha ajudoua assi como 
podia» (HV); «e quãdo lhes apareçeo 
ajudouos cõ seus beneficios» (VC); 
«todos somos obrigados dajudar em suas 
estremas neçessidades» (C); «e que ella 
meesma esso meesmo fora ajudada per a 
diuindade em sua tribulaçom e trabalho» 
(VC); «e de digno tormento forem 
ajudadas per celestrial gracia» (VC); 
«E outros forõ ajudados por sanctos» 
(S); «A quynta he se foy aiudado per 
alguũs aquel pecado fazer» (TC); «se 
nõ he ajudada per conselho» (VC); «o 
jrmão que he ajudado do jrmaão este 
he como he huũa çidade afortellezada» 
(EE); «do qual podesse em sua velhiçe 
seer ajudada» (EE); «nom merecia seer 
ajudado e relleuado» (VC); «aquelle 
bẽ ou ensinãça que falamos per boca 
seja ajudada per graça e ajudoyro 
de deus» (VC); «ho homẽ nom pode 
fazer boas obras com as quaaes mereça 
e seja ajudado» (EE); «e as almas 
dos fundadores dos mosteiros sejam 
ajudadas segundo foy sua tençam» 
(C); «nõ poderas jamais fazer cousa cõ 
que sejas ajudado pera saluaçõ» (VC); 
«e sera ajudado que a voõtade sua nõ 
ande vaguãdo» (VC); «e os fiees som 
ajudados» (VC); «e nos mostrar quanto 
somos ajudados misericordiosamente 
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por nos» (VC).
ajudoiro, subs. (do lat. adjutoriu-m). 

Ajuda; auxílio; socorro. Formas: 
ajudoiro (VC, 1); ajudoyro (VC, 15); 
ajudoyros (VC, 1). Contextos: «assy 
foy necessaria aquesta recomẽdaçom 
por nosso ajudoiro e cõselho» (VC); 
«e tijnham os olhos em o seu amado e 
sperauam ajudoyro de deus» (VC); «por 
tal que busquemos outros ajudoyros» 
(VC).

ajuntadamente, adv. (de ajuntado + 
-mente). O mesmo que juntamente. 
Formas:  a jũ tadamẽte  (VC,  2) . 
Contextos: «desy apareçeo mais que 
a quinhẽtos jrmaãos ajũtadamẽte» 
(VC); «os quaaes nomes ambos se 
ajũtã ou nomeã ajũtadamẽte ameude no 
testamẽto nouo» (VC).

ajuntador, subs. (de ajuntado + -or). O 
que ajunta. Formas: ajũtadores (VC, 
1). Contexto: «e enviã colheitores e 
apanhadores de dizimas e ajũtadores de 
cousas tẽporaaes» (VC).

ajuntamento, subs. (de ajuntar + -mento). 
Ato ou efeito de juntar; reunião; 
companhia; comunhão; união; ato 
sexual. Formas: aajũtamẽto (VC, 1); 
aiumtamento (TC, 1); aiuntamẽto (S, 
1); aiũtamẽto (TC, 1); ajumtamento 
(S, 2; VC, 1); ajunctamento (EE, 1); 
ajuntamento (S, 5; VC, 28; EE, 5); 
ajuntamentos (VC, 1); ajuntamẽto (S, 
9; VC, 27; C, 1; EE, 5); ajuntamẽtos 
(S, 1; EE, 1); ajũtamento (S, 30; VC, 
19; EE, 4; RP, 1); ajũtamentos (S, 1; 
VC, 1); ajũtamẽto (S, 24; VC, 55; C, 
1; RP, 1); ajũtamẽtos (S, 2; VC, 5); 
ayũtamẽto (VC, 1); hajuntamẽto (S, 1). 
Contextos: «a color splandeçẽte das 
vestiduras se entende por aajũtamẽto 
e choro dos sanctos» (VC); «Creo na 
samcta ygreia catholica aiumtamento dos 
samctos» (TC); «dõde he o aiuntamẽto 
dos fiees que por dereyta ffe creem 
estas palauras» (S); «a ygreia catholica 
que he aiũtamẽto dos santos» (TC); «E 

este ajumtamento das maãos significa 
deuaçom e ajuntamento de todolos 
beẽs que desçendem de Deus» (S); 
«daquelles que ouueron ajuntamento 
carnal» (S); «quanto ao ajuntamento de 
solteiro com solteira» (EE); «ha huum 
grande ajuntamento de agoa se diz mar» 
(EE); «A põpa sandya e as companhas e 
ajuntamentos custosos das eyxequias» 
(VC); «foy conposto no ajuntamẽto da 
çea» (S); «e ho ajuntamẽto do varom e 
da molher ho acaba» (EE); «Ajuntamẽtos 
daguas chamou mares» (EE); «mais 
ajnda digo que em o tẽpo pestilençial 
nẽhuũ nõ deue de star em ajũtamento 
do pouoo» (RP); «O terçeyro que algũas 
vezes fazen conjuraçonees e ajũtamentos 
que son defeytos» (S); «E quãdo assi for 
que cõpanhia e ajũtamẽto de pouoo se 
euite» (RP); «conjuraçõees e ajũtamẽtos 
comtra seu abade» (S); «Onde a glosa 
diz que por nõ fallar de toda a massa 
e ayũtamẽto do corpo atees as mais 
pequenas particullas suas sam reseruadas 
e guardadas pera a resurrecçõ» (VC); 
«dar a entender o hajuntamẽto de Jhesu 
Christo e da ygreja» (S).

ajuntar, vb. (de a- + juntar). Reunir; 
aproximar; unir-se sexualmente. 
Formas: a jũtemos (VC, 1); aiuntou 
(TC, 2); aiũtando se (VC, 1); aiũtou (TC, 
1); ajumta (VC, 1); ajumtado (S, 1); 
ajumtar (VC, 1); ajuncta (VC, 1); ajunctã 
(VC, 1); ajunta (VC, 22; EE, 3); ajuntã 
(VC, 7; EE, 1); ajunta as (VC, 1); ajunta 
se (VC, 1); ajuntaaos (VC, 1); ajuntaas 
(VC, 1); ajuntada (S, 1; VC, 10; EE, 1); 
ajuntadas (S, 1; VC, 3; EE, 2); ajuntade 
vos (VC, 1); ajuntado (S, 1; VC, 2); 
ajuntãdo (VC, 5); ajuntados (VC, 13; EE, 
12); ajuntados forom (VC, 1); ajuntallos 
(VC, 1); ajuntam (S, 1); ajuntan (S, 1); 
ajuntando (EE, 3); ajuntansse (VC, 1); 
ajuntao (VC, 1); ajuntar (VC, 13; HV, 1; 
EE, 3); ajuntara (VC, 3); ajuntaram (VC, 
1); ajuntarem (VC, 2; EE, 1); ajuntaremos 
(VC, 1; EE, 1); ajuntares (VC, 2); 
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ajuntarey (EE, 2); ajuntarõ (VC, 6); 
ajuntarõ se (VC, 1); ajuntarom (VC, 3; 
EE, 3); ajuntarom se (VC, 1); ajuntaromse 
(VC, 1); ajuntaron (EE, 1); ajuntarse 
(VC, 2; EE, 2); ajuntassemos (VC, 1); 
ajuntaua (VC, 3; EE, 2); ajuntauã (VC, 
3); ajuntauam (VC, 2; EE, 1); ajunte (S, 
2; VC, 1); ajuntees (EE, 1); ajuntemos 
(VC, 2); ajuntemoslhe (VC, 1); ajuntes 
(VC, 1); ajuntou (S, 2; VC, 11; HV, 1; 
EE, 2); ajuntouse (VC, 2; EE, 1); ajũta 
(S, 5; VC, 32); ajũtã (S, 1; VC, 6); ajũtã 
se (VC, 1); ajũtaaes (VC, 1); ajũtaas 
(VC, 1); ajũtaaua (VC, 1); ajũtada (S, 1; 
VC, 10; EE, 1); ajũtadas (S, 1; VC, 2); 
ajũtado (VC, 4; HV, 1; EE, 2); ajũtãdo 
os (VC, 1); ajũtãdo se (VC, 1); ajũtãdoa 
(VC, 1); ajũtãdoos (VC, 1); ajũtados (S, 
2; VC, 13; EE, 5); ajũtaho (S, 1); ajũtalhe 
(VC, 1); ajũtalla (VC, 1); ajũtallos hã 
(VC, 1); ajũtam (S, 2; VC, 6); ajũtamos 
(VC, 3); ajũtando as (VC, 1); ajũtaos (S, 
1); ajũtar (S, 3; VC, 14; HV, 3); ajũtar se 
hã (VC, 1); ajũtar te (VC, 1); ajũtara 
(VC, 2; EE, 1); ajũtarã (VC, 3); ajũtaram 
(VC, 2); ajũtaras (VC, 1); ajũtarẽ (VC, 
1); ajũtares (VC, 2); ajũtarey (VC, 1); 
ajũtarõ (VC, 4); ajũtarõ se (VC, 1); 
ajũtaromse (VC, 1); ajũtaronse (VC, 2); 
ajũtarõse (HV, 1); ajũtarse (S, 1; VC, 1); 
ajũtase (VC, 1); ajũtasse (VC, 2); 
ajũtastes (VC, 1); ajũtaua (VC, 3); 
ajũtauã (VC, 6); ajũtauam (VC, 2; EE, 
1); ajũtauãsse (VC, 1); ajũte (VC, 3); 
ajũtẽ (VC, 3); ajũtemonos (VC, 1); 
ajũtemos (VC, 2); ajũtey (VC, 2); ajũtom 
(S, 1); ajũtou (S, 1; VC, 9; HV, 1; EE, 
1); ajũtou os (VC, 1); ajũtoulhe (EE, 1); 
ajũtouse (VC, 2); ajũtousse (VC, 1); 
ajuũtarem (EE, 1); avia ajuntado (HV, 
1); era ajũtado (VC, 1); erã ajũtados (VC, 
1); eram ajuntados (HV, 1); eram 
ajũtados (VC, 1); esta ayũtado (S, 1); 
estam ajuntados (EE, 1); estam ajũtados 
(EE, 1); estan ajuntados (EE, 1); estarõ 
ajuntados (VC, 1); estauã ajuntados (EE, 
1); estauam ajuntados (EE, 1); estauan 

ajuntados (EE, 1); for ajũtada (VC, 1); 
fora ajuntada (VC, 1); fora ajũtado (VC, 
1); forã ajũtados (VC, 1); forẽ ajũtados 
(VC, 1); forem ajuntados (VC, 1); foren 
ajuntados (EE, 1); formos ajuntados 
(VC, 2); forõ ajũtadas (VC, 1); forom 
ajuntados (VC, 2); forom ajũtados (VC, 
2); fosse ajũtada (VC, 1); fosse ajũtado 
(EE, 1); fossẽ ajũtados (VC, 1); fossem 
ajuntados (VC, 3); fossem ajũtadas (VC, 
1); fossem ajũtados (VC, 1); foy a jũtada 
(VC, 1); foy ajuntada (VC, 2); foy 
ajuntado (VC, 1); foy ajũtada (VC, 4); 
he ajuntada (VC, 5; EE, 1); he ajuntado 
(VC, 1); he ajũtada (VC, 4); he ajũtado 
(VC, 1); sam ajũtados (VC, 1); seendo 
ajuntados (VC, 1); seer ajuntada (VC, 
1); seer ajuntadas (VC, 1); seer ajuntado 
(VC, 2); seer ajuntados (S, 1); seer 
ajũtada (VC, 1); seer ajũtado (VC, 4); 
seer ajũtados (VC, 2); seja ajuntado (VC, 
1); sejã ajuntados (VC, 1); sejam 
ajuntados (S, 1); ser ajũtado (S, 2); serã 
ajuntados (VC, 1); serã ajũtados (VC, 3); 
seram ajuntados (VC, 2); som ajuntados 
(VC, 3); som ajũtadas (VC, 1); som 
ajũtados (VC, 2); somos ajuntados (EE, 
1); somos ajũtados (S, 1); stã ajũtadas 
(VC, 1); stã ajũtados (VC, 1); stãdo 
ajuntados (VC, 1); stauã ajuntados (VC, 
2); staua ajũtado (VC, 1); stauã ajũtados 
(VC, 3); stauam ajuntados (VC, 1). 
Contextos: «e aos prazeres çellestriaaes 
da questas nos a jũtemos pois que somos 
chamados e entremos a ellas» (VC); «se 
se aiuntou a sua molher saluante por 
fazer filhos» (TC); «Se aiũtou as cousas 
tẽporaẽs cõ grãde ardor» (TC); «e o 
aparta e o ajumta com sygo» (VC); 
«quamdo o seu pouoo estouer elle 
ajumtado» (S); «e por apamhar e ajumtar 
os amjgos» (VC); «O primeiro que he 
deus se ajuncta ao homẽ que he toda 
criatura» (VC); «porque per aquesta se 
ajunctã os mẽbros da ygreja huũs com 
os outros» (VC); «mas de dous estremos 
que ajunta» (EE); «onde se ajuntã os 
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homẽs a passear» (EE); «E leua as almas 
do profũdo do abisso e ajunta as aos 
corpos» (VC); «quãdo alguũ millagre he 
enadido a outro millagre ajunta se huũ 
prazer a outro» (VC); «E ajuntaaos dous 
e dous» (VC); «Nẽ pẽses que aquestas 
cousas som pequenas mas ajuntaas 
todas» (VC); «ajuntada a Deus sem 
apartamẽto e unidade» (S); «E estas tres 
coussas ajuntadas fazen a penitençia 
acabada» (S); «he esparger e partyr as 
cousas ajuntadas» (EE); «E disse lhes 
ajuntade vos a my ca achey a ouelha que 
perdera» (VC); «ca o corpo vnido e 
ajuntado a diuindade foy formado dos 
sangues limpos e purus da virgem 
Maria» (S); «eram os discipollos 
ajuntados em nome delle» (EE); «e aa 
terceira ajuntados forom  muytos 
daquelles seruidores» (VC); «ca se o 
fazes ajuntallos pera a traça e pera os 
bichos e pera os ladroões» (VC); 
«Empero algũas vezes sse ajuntam 
palauras nella por tres rrazõees» (S); «e 
as coussas çelestiaees sse ajuntan aas 
terreaees» (S); «ajuntando a estes os 
euangelhos e epistollas e liçoões dos 
sanctos» (EE); «porque os extremos ou 
cabos ajuntansse na meytade» (VC); 
«porque faz o homẽ seer huũ. e ajuntao» 
(VC); «Quantas vezes quis ajuntar teus 
filhos assy como a gallinha recolhe seus 
frangaynhos sob as aas» (EE); «e a 
muyta companha que se ajuntara ao dia 
da festa» (VC); «(e os anjeos ajuntaram 
ao) juyzo» (VC); «Onde dous ou tres se 
ajuntarem em meu nome hy estou em 
meeo delles» (EE); «isso meesmo 
ajuntaremos tres e partiremos por xv.» 
(EE); «Primeiramente studa quanto 
poderes de te ajuntares a elle per amor 
feruente» (VC); «eu ajuntarey o que fica 
do meu gaado de todallas terras» (EE); 
«cõtra o qual se ajuntarõ e liarom todos 
atees aquelles que erã imijgos» (VC); 
«ajuntarõ se ally os phylosophos» (VC); 
«E sayrom seus criados aas ruas e 

ajuntarom quantos acharom e encherõ 
as vodas de conuidados» (EE); «(e 
ajuntarom se) os que erã juizes 
ordenairos» (VC); «(ajuntaromse) todas 
aquellas gẽtes» (VC); «por semelhante 
segundo Sam Joham lhe ajuntaron o 
quarto louuor» (EE); «e dos outros 
nenhuũ ousaua ajuntarse a elles» (EE); 
«E aly ajuntassemos o nosso amor e os 
nossos coraçoões com o seu» (VC); 
«assentou muito bem na altura do 
edifiçio em huũa esquina que ajuntaua 
duas paredes» (EE); «porque muytos 
desuairados homẽs se ajuntauã em elle» 
(VC); «quando se ajuntauam muytos» 
(VC); «A terçeyra por que o nosso 
saluador se ajunte a nos por este 
sacramento» (S); «mas para ho pior vos 
ajuntees» (EE); «mas porque as 
ajuntemos e glindemos em no coraçom» 
(VC); «e ajuntemoslhe o estudo e desejo 
boõ» (VC); «Onde Bernardo diz que 
ajuntes a mõtões quantos mereçimẽtos 
quiseres» (VC); «desçendeo do çeo e se 
ajuntou a gloria» (S); «e feyta esta voz 
ajuntouse em huũ ha multidon» (EE); 
«quando se ajũta de hũa ygreja pera hyr 
a outra» (S); «O quimto que ajũtã muyto 
dinheyro de suas preuẽdas e non curam 
de dar aos proues» (S); «ajũtã se os 
judeos e os gentijos em hũa ffe» (VC); 
«E por tãto cõtra my vos ajũtaaes de 
nocte e nas treeuas» (VC); «e ajũtaas cõ 
estas que ja sõ» (VC); «inclinaua a sua 
cabeça e ajũtaaua aa do filho» (VC); 
«seja rrepairada e ajũtada aas noue ordẽs 
dos angeos» (S); «e honde estam as 
molheres ajũtadas» (S); «e Titus cõ todo 
o pouoo ajũtado vierõ a ygreja ouuir a 
missa» (HV); «ca o corpo ajũtado aa 
deidade foi formado das purissimas 
gotas de sangue da benauẽturada virgen» 
(EE); «e ajũtãdo os aos cõdẽpnados» 
(VC); «e ajũtãdo se hũas cõ outras 
çarrarõ se todas fazẽdo se hũa pedra» 
(VC); «esto he a humanidade ajũtãdoa 
a sy em hũa pessoa e nom mais» (VC); 
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«ajũtãdoos a my per amizade special» 
(VC); «por culpa carnal sejã vnydos e 
ajũtados» (S); «e acharom ajũtados os 
onze apostollos» (EE); «ajũtaho a Jhesu 
Christo» (S); «e ajũtalhe o peyxe 
assado» (VC); «teer a voõtade tirada de 
todallas cousas temporaaes e terreaaes e 
ajũtalla cõ Christo» (VC); «entõ os 
anjeos ajũtallos hã» (VC); «O segũdo 
que non soomẽte se leuãtan e ajũtam 
cõtra seu abade pera o despoer» (S); «nos 
quando entramos em a ygreja e nos 
ajũtamos ou acheguamos aos officios 
diuinaaes» (VC); «E tu senhor ajũtando 
as cõ a tua tristeza» (VC); «quando 
lançam ho vinho ssobre os dedos tenno 
com hũa mãao e os dedos da outra 
ajũtaos» (S); «e as que sse seguẽ ataa fin 
do credo se podẽ ajũtar e entender asi» 
(S); «onde quer que for o corpo ajũtar 
se hã as aguyas» (VC); «e ajũtar te a my 
e aos meus» (VC); «e entom ajũtara 
todallas gentes no valle de Josaphac» 
(EE); «Em tõ todas as perseguiçoões se 
ajũtarã e mostrarã ẽ sembra» (VC); «E 
nõ soomente ajũtaram os scolhydos 
cujos corpos seram leues» (VC); 
«ajũtaras cõ as penas e tribullaçoões de 
Christo» (VC); «e por se ajũtarẽ em 
oraçom segundo forõ derramados na 
preeguaçõ» (VC); «e se a estas duas 
cousas ajũtares por salsa ou cõducto a 
fame achallas has marauilhosamente 
saborosas» (VC); «Ajũtarey todas as 
nouidades que me naçerõ» (VC); «os 
judeos se ajũtarõ e acordarõ todos em 
sua morte» (VC); «e auẽdo dello prazer 
ajũtarõ se» (VC); «Ajũtaromse os 
sacerdotes e scripuaães a Pillatus» (VC); 
«E de consentimento de Pillatos 
ajũtaronse todos aly onde staua elle em 
juizo» (VC); «E des que esta festa durou 
oito dias ajũtarõse todos os caualleiros 
e nobres da çidade no paaço do 
emperador» (HV); «nõ deue ajũtarse 
aaquele a quem he posta demanda de 
seruo» (S); «E ajũtase a cõtẽplar as 

cousas de çima» (VC); «porque nom 
ouuesse louuor e percalçasse honrra nẽ 
ajũtasse muytos discipollos» (VC); 
«apeguastes e ajũtastes a vossa jgnoçẽcia 
e mininiçe» (VC); «mas porque em 
aquelle dia se ajũtaua a mayor e mais 
hõrrada gẽte» (VC); «em lugar comuũ 
onde se ajũtauã os judeus» (VC); «e porẽ 
veeo mays tarde ao logar honde se 
ajũtauam hos apostollos» (EE); «E 
ajũtauãsse todos em o mercado que staua 
na meetade da cidade» (VC); «roguãdo 
Jesu Christo que elle as encha e ajũte aa 
sua sãcta paixõ» (VC); «Mas que ajũtẽ 
no ceeo merçees e guallardoões de 
mereçimẽtos» (VC); «E porẽ ajũtemonos 
na casa do senhor» (VC); «ajũtemos 
nosso orar aa oraçom de Christo» (VC); 
«eu vos ajũtey a my» (VC); «ca pella sua 
graça os fiees sse ajũtom em a vnydade 
della» (S); «e ajũtou a elle ha madre 
sancta ygreja» (S); «Itẽ ajũtou os assy 
pares por tal que se ajudassem huũs aos 
outros» (VC); «e ajũtoulhe hũa pedra aa 
porta do muimento» (EE); «E veerõ a 
hũa casa a pousar e ajũtouse» (VC); «E 
quando foy assy enuyado. ajũtousse 
grãde multidom de pouoo que o seguia» 
(VC); «Honde dous ou tres se ajuũtarem 
em meu nome» (EE); «O emperador avia 
ajuntado suas cortes de todos os nobres 
de seu emperio» (HV); «cõ liure presença 
era ajũtado a deus» (VC); «Judas 
ouuindo como estes assy erã ajũtados 
em cõselho por tractarẽ da morte de 
Christo» (VC); «E estauã aly muy 
muytas gẽtes de diuersas partidas que 
eram ajuntados para hõrrar a festa» 
(HV); «colecta he dicta oraçom que sse 
diz sobre ho pouoo que esta ayũtado en 
preçissom» (S); «paramentes todos estes 
que estam ajuntados vierom a ty» (EE); 
«pois conuẽ destes que cõ nos outros 
estan ajuntados en todo o tempo que 
entrou e sayo» (EE); «porque os gollosos 
estarõ ajuntados com os gollosos e os 
auarentos cõ os outros auarẽtos» (VC); 
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«os quaaes estauã ajuntados em caridade 
de jrmaãos» (EE); «E assy os que 
estauam ajuntados pregũtauamlhe 
dizendo senhor» (EE); «e as portas 
fossem fechadas donde estauan 
ajuntados os discipollos por medo dos 
judeus» (EE); «se for ajũtada a pecado» 
(VC); «a qual se fora ajuntada aa 
circumcisom» (VC); «forã ajũtados 
millagres aos sanctos discipollos 
preeguadores» (VC); «os quaaes se forẽ 
ajũtados aos mãdados tirã os olhos de 
toda vaydade» (VC); «honde dous ou 
tres foren ajuntados em meu nome» 
(EE); «quando quer que formos 
ajuntados em huũ» (VC); «porque forõ 
ajũtadas dãbas as partes as cousas 
seguintes» (VC); «e forom ajuntados por 
veer aquella cousa spantosa» (VC); 
«fosse ajũtada aas treeuas e escuridade 
da nossa dobrada morte» (VC); «Boon 
seeria que este fosse ajũtado con mygo 
por companheiro» (EE); «porque fossẽ 
ajũtados mais judeus ẽ a sinagoga» 
(VC); «ajnda que em aquello fossem 
ajuntados muytos maliciosos e outros 
sandeos» (VC); «se nomea esta 
transfyguraçõ da cõpanha que ally foy a 
jũtada» (VC); «foy ajuntado comigo o 
meu spiritu» (VC); «Porem se canta oje 
aho esposo do çeeo he ajuntada a ygreja» 
(EE); «o qual he ajũtado aa cabeça aa 
cabeça per caridade» (VC); «nõ sam 
ajũtados a fazer hũa natureza» (VC); 
«elle veo aos discipollos seendo 
ajuntados» (VC); «Creo pello spiritu 
sancto e os sanctos ẽ ajũtamento de 
ca r idade  seer  a jun tados»  (S) ; 
«poderemos seer ajũtados cõ elle» (VC); 
«E que todo seu pensamẽto e cuydado 
seja ajuntado e tornado em preeguar o 
euãgelho» (VC); «e os coraçõees sejam 
ajuntados» (S); «pero nõ de todo põto 
pode ser ajũtado per algũas mezinhas, 
nom embarga ho matrimoyo» (S); «Entõ 
serã ajũtados ante elle» (VC); «segundo 
o prazer seu e merito seram ajuntados 

aos choros angellicaaes e aas ordeẽs» 
(VC); «Pacificos som aquelles que de 
todos som ajuntados a deus per desejo 
de voontade» (VC); «nõ somos ajũtados 
asy a elle» (S); «corpo e a alma que stã 
ajũtadas cõ os bois em o jugo» (VC); «e 
stãdo ajuntados os phariseus que o vierõ 
tẽptar» (VC); «ca stauã ajuntados em 
seu nome» (VC); «acustumauã fazer as 
preeguaçoões ao poboo que staua 
ajũtado em baixo» (VC); «foy dada a 
graça do spiritu sancto aos discipollos 
que stauam ajuntados na casa da cea» 
(VC).

ajusa, loc. adv. (de a- + jusa; este, feminino 
de juso). Abaixo; ajuso. Formas: ajusa 
(VC, 1). Contexto: «todas as tres 
negaçoões sõ ajusa postas jũtamẽte» 
(VC).

al, pron. ind. (do lat. popular ale, por alid, 
aliud). Outra coisa; o resto. Formas: al 
(TC, 2; VC, 27; HV, 6; C, 2; EE, 1); all 
(HV, 1); dal (VC, 1). Contextos: «nõ 
podendo fugir nem al fazer nom lhe 
iaz hy pena» (TC); «nẽ se cõfesa senõ 
quando ia hy al nõ pode fazer» (TC); 
«porque al fazer nõ podya» (VC); «A 
perfeiçõ de qualquer cousa nõ he al nẽ 
tirada dal» (VC); «nõ fezesse al se nõ 
darlhe de comer» (HV); «E honde al nõ 
decrarar» (C); «Ca bem ensynar e mal 
viuer nõ he al» (EE); «ja nõ tinham all 
que comer» (HV).

al de menos, loc. adv. Pelo menos; ao 
menos. Formas: al de menos (VC, 1). 
Contexto: «os parentes dos clerigos 
deuiã star fora al de menos quanto aa 
carnal affeyçõ per ho cõtrairo se faz» 
(VC).

alá, adv. (do lat. illac). Lá; naquele lugar; 
para ali. Formas: ala (TC, 2); alla (VC, 
32). Contextos: «Se husou emtrar 
nas tauernas ou se fez ala hir outrem» 
(TC); «aquelas poucas uezes que ala 
hia pesauame da missa» (TC); «muyto 
mais nos podẽ alla ajudar» (VC); «deu 
conhoçimento aas outras almas que alla 
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eram» (VC).
alabastro, subs. (do grego ¢λάβασρος, pelo 

lat. alabastru-m). Tipo de rocha calcária; 
mármore alabastrino. Formas: alabastro 
(VC, 3); alabaustro (EE, 1); allabastro 
(VC, 1; EE, 1). Contextos: «filhou hũa 
buçeta de pedra de alabastro» (VC); 
«trouxe hũa buçeta de alabaustro cõ 
vnguẽto» (EE); «E segũdo diz Beda 
allabastro he hũa specia ou maneyra de 
pedra marmor alua» (VC); «abrio huũa 
pequena caixa de allabastro de vnguento 
de nardo» (EE).

alacrau, subs. (do árabe al-aqrab). O 
mesmo que lacrau: escorpião. Formas: 
allacraaes (VC, 1). Contexto: «e os 
escorpioões e allacraaes mordẽ cõ o 
rabo» (VC).

alagamento, subs. (de alagar + -mento). 
Ato ou efeito de alagar; destruição; 
submersão. Formas: allagamento (VC, 
1); allaguamẽto (VC, 1). Contextos: 
«assi como quando fez preeguar o 
souertimento ou allagamento de Niniue» 
(VC); «ella he a segũda tauoa depois do 
perijgo e do allaguamẽto» (VC).

alagar, vb. (de a- + lago + -ar). Inundar; 
encher; causar ruína; destruir. Formas: 
alaga (VC, 1); alagados (VC, 1); alagar 
(VC, 2); alagarẽ (VC, 1); alagarte (VC, 
1); alaguã (VC, 1); alaguam nos (VC, 1); 
alaguandoos (VC, 1); alaguasse (VC, 1); 
alaguẽ (VC, 1); allaga (VC, 1); allagados 
(VC, 1); allagar (VC, 4); allagasse (VC, 
1); allagouos (VC, 1); allagua (VC, 
4); allaguã (VC, 1); allaguar (VC, 3); 
allaguasse (VC, 2); allaguaua (VC, 
1); allague (VC, 2); forõ allaguadas 
(VC, 1); forom allaguados (VC, 1); foy 
allaguada (VC, 1); seer allagada (VC, 1). 
Contextos: «nas quaaes cousas o diaboo 
alaga e afogua a muytos» (VC); «em o 
qual os filhos de Israel forom liures e os 
egipciaãos alagados» (VC); «nõ se pode 
aquelle corpo alagar nas agoas» (VC); 
«pouco fallescia de sse alagarẽ» (VC); 
«nam queres alagarte com tormentas» 

(VC); «e mingoã depois da quellas obras 
ou se alaguã de todo em pecado» (VC); 
«E em estes ajnda entrã os demonios 
e alaguam nos e afogam no jnferno» 
(VC); «Moralmẽte matam os meninos. 
estes que seguẽ .s. pharao alaguandoos 
Herodes degollando» (VC); «De como 
o senhor andou sobre o mar de Galilea. 
e de como elle sosteue a Pedro que nõ 
se alaguasse» (VC); «e nom te deças 
da cruz se queres que teus passos nõ 
se alaguẽ cõ o peso do limo da terra» 
(VC); «No rijo que allaga se entende a 
dileitaçom do desejo presente no cuitello 
degollante» (VC); «assy como agora 
jazem allagados e afogados nas augoas 
e dileitaçoões deste mundo» (VC); 
«assy como de peçonha ou de mar que 
te quisesse allagar e affogar» (VC); «e 
se a augoa entra dentro per alguũ cabo 
entom o spiritu sancto he fora lançado. 
e o corpo allagasse» (VC); «veyo o 
dilluuio e allagouos e matou todos afora 
Nohe e os que stauã cõ elle na arca» 
(VC); «o mouimento da paixõ do homẽ 
muytas vezes allagua e affunda o juyzo 
da razõ» (VC); «e apos elle se allaguã 
em as treeuas» (VC); «nõ fezera aquelle 
perjgo de se allaguar o vẽto» (VC); «e 
nũca leemos que se allaguasse» (VC); 
«de guisa que a barqueta ou batel se 
allaguaua e enchia da agoa» (VC); 
«leixarom as cousas terreaaes que os nõ 
aballe o vento da soberba e os allague» 
(VC); «e forõ allaguadas ẽ aquelle mar» 
(VC); «E assy como na passagem do mar 
Ruyuo alegramonos por os egipciaãos 
que forom allaguados» (VC); «ao depois 
elle cõ sua gente darmas foy allaguada 
juntamẽte» (VC); «pouco falleçia de seer 
allagada cõ as ondas grãdes que hiã e 
vinhã» (VC).

alagoa, subs. (de a- + lagoa). O mesmo 
que lagoa. Formas: alagoa (VC, 5); 
alaguoas (VC, 1); allagoa (VC, 4); 
allagoas (VC, 1). Contextos: «Stãdo 
elle huũ dia açerca da alagoa ou stãgue 
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de Genazareth» (VC); «decendendo 
aas alaguoas de Silloe cõtra o Avergo» 
(VC); «e do paralitico que curou açerca 
da allagoa probatica» (VC); «e pois que 
os vermẽs e as raãs çujas e nasçidas da 
putridõ soãdo e dãdo vozes nas allagoas 
cobijçã de louuar a ty seu criador» (VC).

alamento, subs. O mesmo que elemento. 
Formas: allamento (S, 1). Contextos: 
«sacramento he allamento material de 
fora» (S).

alâmpada, subs. (de a- + lâmpada). 
O mesmo que lâmpada. Formas: 
alampadas (EE, 1); alãpadas (VC, 1; 
EE, 1); allampadas (VC, 1). Contextos: 
«e assy suas alampadas se matarõ» 
(EE); «O tomar das alãpadas  he 
demostrança das obras pera que sejam 
emxẽplo a outros» (EE); «he afigurada 
fremosamente per o candeeyro douro 
que alumiaua no templo sobre a qual 
stauam sete allampadas ardentes» (VC).

alançeamento, subs. (de alançear + 
-mento). Ato ou efeito de ferir com 
lança. Formas: alançeamento (VC, 
1). Contexto: «Daqueste artigoo 
do alançeamento som auydas tres 
ensinãças» (VC).

alancear, vb. (de a- + lancear, este do lat. 
lancinare). Ferir com lança. Formas: 
alãceado (TC, 1); alançeado (VC, 
1); alançearem (VC, 1); alançeauam 
(VC, 1); seer alançeado (VC, 1). 
Contextos: «o corpo de Ihesu Christo 
foy alãceado» (TC); «fora crucificado 
morto e sobterrado. ou alançeado» (VC); 
«Mas aquella deshonrra de alançearem 
seendo ja morto» (VC); «alançeauam 
a Christo cujo corpo nom tijnha alma» 
(VC); «E com aquesta lança damor 
outrossy pedya sancto Agustinho seer 
alançeado dizendo» (VC).

alargamento, subs. (de alargar + -mento). 
Ato ou efeito de alargar. Formas: 
alarguamẽto (VC, 1). Contexto: «o 
qual sayo per notiçia e acresçẽtamẽto 
ou alarguamẽto de sua võtade» (VC).

alargar, vb. (de a- + largo + -ar). Dilatar; 
aumentar; prolongar; estender. Formas: 
alarga (S, 1; EE, 1); alargada (S, 1; 
EE, 1); alargãdoos (EE, 1); alargalhes 
(EE, 1); alargar (VC, 1); alargara (EE, 
2); alargaras (EE, 1); alargasse (EE, 
1); alargua (VC, 3); alarguã (VC, 1); 
alarguãdo se (VC, 1); alarguãmos nos 
(VC, 1); alarguandoa (VC, 1); allargãdo 
(EE, 1); allargou (EE, 1); forom 
alargados (S, 1); foy alarguado (VC, 
1); he alarguada (VC, 1). Contextos: 
«a võtade que se deleyta e alarga en os 
manjares perde ha vertude da oraçom» 
(S); «e foy semeada e alargada per 
quatro partes do mũdo» (S); «alargãdoos 
em vertudes, ou exalçãdoos ẽ gloria» 
(EE); «mas alargalhes a uida pella 
emmẽda» (EE); «as quaaes se deuem 
stender e alargar com caridade» (VC); 
«se alargara teu coraçam quãdo se 
cõverter a ty a moltidom do mar» (EE); 
«mas quãdo fores na velhiçe alargaras 
tuas maãos» (EE); «porque diante delles 
mais ousadamẽte fallasse e alargasse a 
lingua a dizer alguũa cousa por honde 
podesse seer tomado ẽ pallauras» (EE); 
«e alargua no meu coraçõ a ffe» (VC); 
«alarguã os phillaterios e fazẽ grãdes 
aabaas» (VC); «e depois alarguãdo 
se melhorou ẽ as cousas diãteyras» 
(VC); «cheiramos e alarguãmos nos 
a todas partes» (VC); «o emperador 
Elius Adriano meteo dentro na cidade. 
alarguandoa e fazẽdo mayor daquella 
parte» (VC); «dõde se diz allargãdo 
Jhesu a maão tocoulhe» (EE); «e Jhesu 
allargou a maão e tocou lhe» (EE); 
«Outros forom alargados» (S); «E 
quando lhes foy alarguado o mãtijmẽto» 
(VC); «E assy a pẽna eternal do peccado 
autual per o mouimento da voontade he 
alarguada e fica tẽporal» (VC).

alaúde, subs. (do árabe al-haud, madeira). 
Instrumento musical de cordas de 
origem árabe. Formas: allaudes (C, 
1). Contexto: «Nem tanguã sinos nem 
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campaãs, allaudes, guitarras, pandeiros, 
orgaõs» (C).

albarda, subs. (do árabe al-bardaHa). 
Resguardo do lombo das bestas; espécie 
de sela. Formas: dalbarda (VC, 1). 
Contexto: «teemos azemellas e bestas 
dalbarda e carretas» (VC).

albardar, vb. (de albarda + -ar). Pôr 
albarda a; aparelhar uma besta. Formas: 
albardauã (VC, 1). Contexto: «huũs 
lhe tragiã a asna e o asninho. e outros a 
albardauã com suas vestiduras» (VC).

albardura, subs. (de albardado + -ura). 
O mesmo que albardadura: albarda; 
resguardo do lombo das bestas. Formas: 
albardura (VC, 1). Contexto: «e trouuerõ 
a asna e o burro e poserõ lhe as suas 
vestiduras. na albardura» (VC).

albergador, subs. (do lat. medieval 
albergatore-m). Aquele que alberga; 
hospedeiro. Formas: alberguadores 
(VC, 1). Contexto: «ajnda que os de 
Sodoma nõ fossem boos alberguadores 
ãtre os outros pecados da carne e da alma 
que aujã» (VC).

albergamento, subs. (de albergar + 
-mento). Ato ou efeito de albergar; 
acolhimento. Formas: albergamento 
(VC, 1). Contexto: «mujto mais o 
sera o albergamento e reçebimento dos 
discipullos de Christo» (VC).

albergar, vb. (do lat. medieval albergare, 
pelo provençal albergar). Hospedar; 
agasalhar, acolher. Formas: albergar 
(TC, 1; VC, 1); albergaste (VC, 1); 
albergastesme (VC, 1); alberguar (VC, 
1). Contextos: «Albergar os pobres» 
(TC); «vestir o nuu. e albergar ho 
hospede» (VC); «se albergaste huũ leigo 
justo aueras guallardõ de leigo justo» 
(VC); «eu era hospide e albergastesme 
ou me reçebestes em vossa pousada» 
(VC).

albergaria, subs. (do lat. medieval 
albergaria-m). Abrigo para pessoas 
ou animais; pousada ou estalagem 
onde eram recolhidos os idosos ou os 

doentes. Formas: albergarias (TC, 2); 
alberguaria (VC, 1). Contextos: «foy aas 
albergarias uisitar os emfermos» (TC); 
«nem ui sitar os emfermos que iazem 
nas albergarias» (TC); «mas em hũa vil 
alberguaria ou stallagem nasceo» (VC).

albrigue, subs. (do gótico *haribairg, 
pelo provençal alberc). O mesmo 
que albergue: hospedagem; pousada. 
Formas: albrigue (VC, 1). Contexto: 
«Dou pousada ou albrigue ao pellegrim» 
(VC).

alcacer, subs. (do árabe al-qaçil, erva 
para forragens). O mesmo que alcacel: 
sementeira de aveia ou cevada que serve 
de pasto aos animais. Formas: alcaçeres 
(C, 2). Contexto: «pagarã o dizimo de 
toda ortaliça ou chousa e dos nabos, 
alcaçeres, fferrães, praados e toda herua 
tapada e guardada .s. de dez feixes huum, 
ou de dez partes desses campos nabaaes 
e alcaçeres e heruas» (C).

alcafor, subs. (do árabe al-kafur). O 
mesmo que alcânfor: cânfora; substância 
sólida extraída da canforeira, utilizada 
para fins medicinais. Formas: alcafor 
(VC, 1). Contexto: «e acussa o outro por 
exalçar a sy meesmo lãça primeiro per o 
alcafor ou meezinha de peẽdẽça a traue 
do pecado mayor do teu olho» (VC). 

alcaide, subs. (do árabe al-qaid, capitão). 
Governador de um castelo, praça, cidade 
ou província. Formas: alcaide (HV, 3); 
alcaides (C, 1); alcayde (VC, 1; HV, 7; 
EE, 1). Contextos: «elles queriã hir a 
sua casa do alcaide antes que fossem 
a outro lugar» (HV); «ẽcomẽdamos 
e defendemos a todollos meirinhos, 
corregedores, alcaides, juizes» (C); «aos 
quaaes perteencia prender os malfeytores 
com o alcayde mayor que era sobre 
elles» (VC); «A cabo de dous ãnos o 
alcayde de Albana fez ajũtar todos os 
çidadãos da çidade» (HV); «mãdou 
entregar aos homeẽs do alcayde» (EE).

alçamento, subs. (de alçar + -mento). Ato 
ou efeito de alçar; elevação, alteamento. 
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Formas: alçamẽto (S, 1). Contexto: «E 
o alçamẽto que faz singifica ho altar do 
corpo de Jhesu Christo que alçarom da 
terra pera poer no ssepulcro» (S).

alcançar, vb. (do lat. ad + calceare, 
pisar os calcanhares a alguém). O 
mesmo que acalçar: chegar junto de; 
atingir. Formas: alcãçar (S, 1; VC, 
1); alcança (S, 1); alcançar (S, 2; EE, 
1); alcançarõ (S, 1); alcançaron (S, 1); 
alcançou (EE, 1). Contextos: «por ho 
casamẽto pode homẽ alcãçar grande 
honrra e dignidade» (S); «Cobijçam de 
te alcãçar mas nõ de andar em pos ty» 
(VC); «mays aginha alcança a graça 
de Deus» (S); «o marido e a molher de 
comuum consentimento começem de 
seer castos por alcançar mayor bem» 
(EE); «polla ffe alcançarõ ho que 
Deus lhes avya prometido» (S); «sem 
merito alguũ alcançaron vyda e gloria 
perdurauel» (S); «como aquelle que 
alcançou misericordia do senhor porque 
seja fiel» (EE).

alcançável, adj. (de alcançar + -vel). Que 
pode ser alcançado; atingível. Formas: 
alcançauees (EE, 1). Contexto: «quã 
incomprehensyues som seus juyzos, e 
quanto non alcançauees suas carreyras» 
(EE).

alcanço, subs. (regressivo de alcançar). 
O mesmo que alcance :  encalço; 
perseguição. Formas: alcanço (HV, 2). 
Contextos: «e derõ no alcanço aos de 
Pilatus atee as portas da çidade» (HV); 
«no qual alcanço matarõ huũ homẽ» 
(HV).

alçar, vb. (do lat. medieval altiare, 
por altare). Levantar; elevar; erguer. 
Formas: alça (S, 22; HV, 1; EE, 3); 
alçã (S, 2); alçadas (S, 3); alçado (S, 1); 
alçãdo (S, 2; EE, 1); alçados (S, 3; VC, 
1); alçan (S, 3); alçando (EE, 3); alçao 
(S, 1); alçaos (S, 1); alçar (S, 8; VC, 3; 
EE, 3); alçara (EE, 1); alçarom (S, 1; 
EE, 1); alças (S, 1); alçasse (S, 1); alçay 
(EE, 3); alçeme (HV, 1); alçemos (S, 

1); alçey (HV, 1); alçou (S, 3; VC, 2); 
auer alçado (EE, 1); for alçado (EE, 1); 
stam alçados (VC, 1); tem alçadas (S, 
1); tijnhã alçados (VC, 1). Contextos: 
«A ssegũda alça a uõtade a Deus» 
(S); «nam fincam os gyolhos em terra 
quando se alça ho corpo de deus na 
missa» (EE); «E quando ha alçã deuẽ 
tanger ha canpaynha e deuen teer çirios 
ẽçendidos» (S); «E ho alçar das mãaos 
significa que Jhesu Christo alçadas as 
maãos subio aos çeeos» (S); «tendo o 
calez alçado e ha parte da hostia huũ 
pouco» (S); «alçãdo as maãos e amoesta 
que tenhamos as vontades en as coussas 
çelestiaaes» (S); «E alçados os olhos 
a ti Deus padre dandote graças» (S); 
«e os olhos alçados em suas chagas» 
(VC); «E quãdo ha alçan, deuẽ tanger 
a cãpaynha» (S); «alçando a voz huũa 
molher da companha disselhe» (EE); 
«alçao huũ pouco e asi o tẽ fasta 
acabadas as pallauras e alça alto» (S); 
«quando ha de alçar a hostia ou calez, 
alçaos con anbas as maãos por mayor 
rreuerença e seguridade» (S); «E ajnda 
alguũs deixã de alçar cuberto por prijgo 
que poderia acaesçer» (S); «Gente contra 
gẽte se alçara e regno cõtra regno» (EE); 
«E o alçamẽto que faz singifica ho altar 
do corpo de Jhesu Christo que alçarom 
da terra pera poer no ssepulcro» (S); 
«colhe as maãos cõtra si e alças huũ 
pouco» (S); «asi como se alçasse as 
mãaos contra ho çeeo» (S); «e alçay 
vossas cabeças» (EE); «E agora por 
maao cõselho alçeme contra Vespesiano 
seu filho» (HV); «alçemos os nossos 
coraçõees com as nosas maãos» (S); «E 
por minha vaã gloria me alçey contra vos 
com a çidade» (HV); «E em aquele que 
alçou os olhos a Deus e lhe deu graças» 
(S); «Pera seruirse desuestio e alçou. e 
para ensinar se vestio e asentou» (VC); 
«quãdo Christo sarou ao sordo e muudo, 
ally põe a glosa que quatro vezes se lee 
Jhesu auer alçado os olhos» (EE); «E 
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eu se for alçado .s. alleuãtado da terra» 
(EE); «Em aquelles que aly stauam se 
entendem os soberuos e aleuantados 
que stam alçados per apetito de seer 
exalçados e acreçentados» (VC); «E as 
maãos que tem alçadas significa que 
deuemos de demandar a Deus as coussas 
que estam em çyma em ho çeeo» (S); 
«elles abaixariam aa terra os olhos que 
tijnhã alçados ao ceeo».

alcofa, subs. (do árabe al-quffa). Saco 
de folhas de palmeira entrançadas; 
cesta. Formas: alcofas (VC, 1; EE, 3); 
alcoffas (VC, 5; EE, 4). Contextos: 
«ergo nẽ alcofas nẽ canistees nõ deuẽ 
andar no tẽplo» (VC); «e quãtas alcofas 
emchestes» (EE); «Apanharom no pois 
e encherom daquello que sobejaua 
doze alcoffas» (VC); «emcherom doze 
alcoffas dos pedaços de cinquo paães 
de çeuada e dos peixes que sobejarom» 
(EE).

alcofor, subs. Vide alcafor. Formas: 
alcofor (VC, 2). Contextos: «E ella 
respõdia que lhe leixassem çujar e 
desfear a cara a qual cõtra o mãdamẽto 
de deus pintara cõ arreuique e aluayade 
e alcofor» (VC); «O nosso remidor 
pos aos olhos çegados o alcofor da sua 
encarnaçom» (VC).

alcovetar, vb. (de alcoveta + -ar). Fazer 
de intermediário em relações amorosas. 
Formas: alcouetã (VC, 1); alcouetou 
(TC, 1). Contextos: «A .xiii. se a 
alcouetou alguem» (TC); «nẽ aos ĩgratos 
e aos que alcouetã e husam de mal» 
(VC).

alcoveteira ,  subs. (de alcoveto + 
-eira; alcoveto, do árabe al-qawwad, 
i n t e rmed iá r i o ) .  O  mesmo  que 
alcoviteira: a que pratica a alcovitaria; 
proxeneta. Formas: alcoueteyras 
(EE, 1). Contexto: «agora se conta 
antre as virtudes: como teer amigas e 
alcoueteyras» (EE).

alcunha, subs. (do árabe al-kunya). 
Apelido que se usa em substituição do 

nome próprio, muitas vezes com sentido 
depreciativo. Formas: alcoynha (VC, 
1); alcunhas (C, 1). Contextos: «Symon 
ergo he o seu nome proprio. e Pedro 
foy alcoynha» (VC); «E feito este rool 
nomeando as pessoas por seus nomes, ou 
alcunhas ou logares em que viuẽ» (C).

aldeão, subs., adj. (de aldeia + -ão). 
Habitante de uma aldeia. Formas: 
aldeaão (VC, 1); aldeaãos (S, 1; VC, 
1). Contextos: «segundo a callidade da 
pessoa de huũ aldeaão rustico» (VC); 
«Aos aldeaãos e lauradores, das festas 
quebramtadas» (S); «e os pescadores 
e os aldeaãos que cada dia trautauã as 
redes cõ suas maãos e trabalhauã» (VC).

aldeia, subs. (do árabe ad-dayâ). Pequena 
povoação. Formas: aldea (VC, 2); 
aldeas (S, 1; VC, 1; EE, 1). Contextos: 
«Phenis he nome de hũa aldea que auia 
em Syria» (VC); «Os açiprestes que 
ssom nos outros lugares ou aldeas deuen 
teer cuydado do pouoo e da clerizia» 
(S); «nõ desprezar os lugares pequenos 
e aldeas nẽ buscar senpre as grandes 
çidades» (VC); «nom soomente os das 
aldeas mas ajnda os cidadaãos» (EE).

alegação, subs. (do lat. allegatione-m). 
Argumento; explicação. Formas: 
alleguaçõ (VC, 1). Contexto: «vẽçeos 
cõ a sua propria alleguaçõ» (VC).

alegar, vb. (do lat. allegare). Citar para 
provar alguma coisa em tribunal; 
mencionar; aduzir em defesa de. 
Formas: alegados (TC, 1); alegam (S, 
1); alegou (VC, 2); aleguando (VC, 
1); aleguẽ (C, 1); allega (EE, 1); allegã 
(VC, 1); allegãdo (VC, 1); allegados 
(EE, 1); allegamos (VC, 1); allegar 
(EE, 1); allego (VC, 1); allegou (VC, 
2); allegua (VC, 2); alleguã (VC, 2); 
alleguaaes (VC, 1); alleguada (VC, 1); 
alleguadas (VC, 1); alleguãdo as (VC, 
1); alleguar (VC, 2); alleguauã (VC, 1); 
alleguey (VC, 1); forẽ alegadas (TC, 
1); forem alegadas (TC, 1). Contextos: 
«os dereitos que forẽ em iuizo perante 
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ell alegados» (TC); «Ho terçeyro que 
alegam muytas diliçõees superfluas» 
(S); «e assy alegou a autoridade que 
nõ perteẽçia ao preposito» (VC); «e 
aleguando por o liurar» (VC); «pera 
que a ello nõ aleguẽ ynorançia» (C); 
«E aynda se allega nos decretos» (EE); 
«allegãdo elle e mostramdo que em 
crucifigar Christo era deshonrra delles» 
(VC); «Os doctores allegados em a 
preesente obra som os que se seguem» 
(EE); «e nos allegamos o nõ poder» 
(VC); «os maluados e perfidos nõ 
podessem allegar algũa cousa» (EE); 
«e aquesta razõ allego por especial» 
(VC); «allegou que ao que peccasse e 
se arreprehendesse fosse perdoada a 
injuria» (VC); «Nem pense alguũ ca 
esto contradiga aquello que se algũas 
vezes allegua» (VC); «ajnda que os 
aballem as ondas das temptaçõoes nunca 
se alleguã» (VC); «e cõprase a ley que 
alleguaaes» (VC); «por verifficar a 
propheçia alleguada» (VC); «Onde o 
apostollo apres das palauras alleguadas 
em hadeo» (VC); «E propoẽdo lhas e 
alleguãdo as per exẽplo de bẽ viuer» 
(VC); «Acostumam os cobijçosos 
escusando sy meesmos algũas vezes em 
alleguar aquello do apostollo» (VC); «as 
quaaes empero ja no começo outra vez 
emçima alleguauã» (VC); «E esta he a 
autoridade que em çima alleguey per a 
qual se mostra como Jesu se callou per 
boca por nossa ensinança» (VC); «e 
ãte ell forẽ alegadas» (TC); «se nõ da 
sẽtença cõtra ell segũdo as razooẽs que 
forem alegadas ante ell» (TC).

alegoria, subs. (do grego ¢λληγορία, pelo 
lat. allegoria-m). Expressão de uma ideia 
sob forma figurada. Formas: allegoria 
(VC, 2; EE, 2). Contextos: «Ou segundo 
Gregorio expoẽdo esto per allegoria» 
(VC); «Primeiramẽte per allegoria em 
quanto perteençe esto a todo corpo da 
ygreja» (VC); «A allegoria o que crees» 
(EE); «A allegoria honde vaas» (EE).

alegoricamente, adv. (de alegórico + 
-mente). Figuradamente. Formas: 
alegoricamente (VC, 1); alegoricamẽte 
(VC, 1); allegoricamẽte (VC, 2). 
Contextos: «e que cousa se entende por 
a vestidura e per a cincta alegoricamente 
mostrasse per Crisostomo» (VC); «Per 
outra maneira se pode esto meesmo 
expoer e declarar alegoricamẽte» (VC); 
«Allegoricamẽte ou figuratiua a molher 
que auia fluxo de sangue» (VC).

alegórico, adj. (do grego ¢λληγορικός, 
pelo lat. allegoricus, a, um). Que diz 
respeito à alegoria; figurado. Formas: 
alegoricas (VC, 1); alegorico (VC, 2); 
allegorico (VC, 5; EE, 1). Contextos: 
«As segundas vodas .s. alegoricas ou 
segundo o entendimẽto alegorico som 
da encarnaçom da diuijndade» (VC); «e 
vodas da encarnaçom diuinal segundo 
o entendimento alegorico» (VC); 
«Segundo o entendimento allegorico 
ou figuratiuo» (VC); «Allegorico quãdo 
pello feito se entende alguũa cousa 
vindoyra» (EE).

alegrar, vb. (de alegre + -ar). Regozijar-se; 
contentar-se. Formas: aallegray vos 
(EE, 1); aleglarsse (S, 1); alegra (S, 2; 
VC, 15; EE, 1); alegrã (VC, 10); alegra 
te (VC, 1); alegraae (VC, 2); alegraae 
vos (EE, 1); alegraaes (VC, 1); ale-
graaeuos (VC, 3); alegraaevos (VC, 1); 
alegradevos (VC, 1; EE, 1); alegrãdo se 
(VC, 1); alegrãdose (VC, 2); alegraeuos 
(VC, 2); alegraivos (HV, 1); alegram 
(VC, 1); alegramonos (VC, 1); alegra-
mos (VC, 2); alegramse (VC, 1; EE, 1); 
alegramsse (VC, 1); alegrandonos (VC, 
1); alegrandose (TC, 1; VC, 1); alegran-
se (VC, 2); alegrao (S, 1); alegrar (VC, 
11; EE, 1); alegrar nos (VC, 1); alegrar 
se (VC, 1); alegrar vos hijes (VC, 2); 
alegrara (VC, 5); alegrarã (VC, 1); ale-
grarem (VC, 1); alegrariã (VC, 1); ale-
grariam (VC, 1); alegrarias (VC, 1); 
alegrarme (VC, 2); alegrarmos (VC, 2); 
alegrarõ (S, 1; VC, 2); alegrarom (VC, 
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2; EE, 1); alegraronse (VC, 1); alegrarõ-
se (VC, 4); alegrarse (EE, 1); alegrarsehã 
(VC, 1); alegrarseham (VC, 2); alegrar-
sse (S, 1); alegrarteas (VC, 1); alegras 
(VC, 1); alegrase (VC, 2); alegrãse (VC, 
2); alegrasse (VC, 2); alegrãsse (VC, 1); 
alegraste (VC, 1); alegrate (VC, 7); 
alegraua (VC, 5; EE, 1); alegrauã (VC, 
3); alegrauam (VC, 2); alegrauamse 
(VC, 1; EE, 1); alegrauãse (VC, 2); 
alegrees (VC, 1; EE, 1); alegrem (VC, 
1); alegremonos (VC, 9); alegremos 
(VC, 3); alegremos nos (VC, 1); alegren-
se (VC, 1); alegrese (VC, 2); alegresse 
(VC, 1); alegrey (VC, 1); alegrome (EE, 
1); alegrou (VC, 5; EE, 1); alegrouse 
(VC, 1); alegrousse (EE, 1); allegra (S, 
1; VC, 26; EE, 7); allegrã (VC, 7); alle-
gra se (VC, 2); allegrã se (VC, 1); allegra 
te (VC, 2); allegraae (VC, 1); allegrade 
vos (VC, 2); allegradeuos (VC, 1; EE, 
1); allegrãdo me (VC, 1); allegrãdo se 
(VC, 2); allegrãdose (VC, 1); allegrãdos-
se (VC, 1); allegram (VC, 7; EE, 4); 
allegramonos (VC, 1); allegramse (VC, 
4); allegrando se (VC, 2); allegrando vos 
(EE, 1); allegrandose (VC, 3; EE, 2); 
allegrandosse (VC, 1); allegrar (VC, 18; 
EE, 1); allegrar me (VC, 3); allegrar nos 
(VC, 2); allegrar se (VC, 2); allegrar se 
ha (VC, 1); allegrar se ham (VC, 1); 
allegrar sea (VC, 1); allegrar seã (VC, 
1); allegrara (VC, 1; EE, 4); allegrarã 
(VC, 2); allegraram (VC, 1); allegrarei 
(VC, 1); allegrarem (VC, 1); allegrare-
mos (VC, 2); allegrarey (EE, 1); allegra-
ria (VC, 2); allegrariees (VC, 1); alle-
grarmos (VC, 3); allegrarnos hemos 
(VC, 1); allegrarõ (VC, 3; EE, 3); alle-
grarom (VC, 1); allegrarse (VC, 4; EE, 
2); allegrarse ha (VC, 1); allegrarsse 
(VC, 1); allegrarsyea (VC, 1); allegrarte 
as (VC, 1); allegrarvos sees (VC, 1); 
allegras (VC, 2); allegras te (VC, 1); 
allegrase (VC, 2); allegrãse (VC, 1); 
allegrasse (VC, 1; EE, 1); allegrate (VC, 
1; EE, 1); allegraua (VC, 3); allegrauã 

(VC, 3); allegraua se (VC, 1); allegrauam 
(EE, 1); allegrauamse (VC, 1; EE, 1); 
allegrauamsse (VC, 1); allegrauase (VC, 
1); allegrauãse (VC, 3); allegray vos 
(VC, 1; EE, 4); allegrayuos (EE, 3); al-
legrayvos (VC, 1; EE, 1); allegre (EE, 
2); allegrẽ (VC, 3); allegrem (VC, 1); 
allegremonos (VC, 2); allegrey (EE, 1); 
allegro (VC, 1); allegrou (VC, 7; EE, 2); 
allegrou se (VC, 1); allegrouse (VC, 1; 
EE, 2); allegrousse (EE, 3); dalegrar 
(HV, 1); dallegrar (EE, 1); seer allegrada 
(EE, 1). Contextos: «dentro no coraçõ 
(aallegray vos) de fora no corpo» (EE); 
«creẽdo amar a Deus e creẽdo per elle e 
crẽdo aleglarsse nele» (S); «A vontade 
do coraçõ se alegra cõ alegria spiritual, 
ca o vinho alegra o coraçom» (S); «Con-
sijra ergo como se alegrã ambas as 
madres» (VC); «alegra te e da graças a 
deus» (VC); «porẽ vos alegraae. e lou-
uae» (VC); «alegraae vos com os que se 
allegram» (EE); «e aly nos alegraaes de 
verdadeira alegria» (VC); «Alegraaeuos 
em Jhesu grãde propheta» (VC); «E 
outra vez diz alegradevos as gentes com 
seu pouoo» (EE); «chorandoo os amjgos. 
e alegrãdo se os jmijgos» (VC); «com 
que se homem deue mouer alegrãdose 
de Christo resurgir» (VC); «Alegraeuos 
em o senhor Jhesu meu vosso meestre» 
(VC); «Senhor alegraivos e dae graças» 
(HV); «mas em ellas se alegram e delei-
tã» (VC); «E assy como na passagem do 
mar Ruyuo alegramonos por os egip-
ciaãos que forom allaguados» (VC); «em 
tam nos alegramos e mais deueriamos 
de entristeçer e chorar» (VC); «e alegra-
mse na sua resurreyçam» (EE); «Alegra-
msse os angeos da nascença de Christo» 
(VC); «alegrandonos de seer louuados 
assi como elles ẽ booas obras que fingẽ» 
(VC); «Se pecou alegrandose do mal 
doutrem» (TC); «Alegranse os angeos» 
(VC); «alegrao e rreduzeo a prazer» (S); 
«non se deue o homem muyto de alegrar 
saluo dos beens spirituaaes e eternos» 
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(EE); «Alegrar nos deuemos em ella» 
(VC); «e sempre se deue doer do pecado 
e alegrar se» (VC); «(se me amassees 
alegrar vos hijes) da minha partida» 
(VC); «E tanto se alegrara cadahuũ do 
bem do outro como do seu proprio» 
(VC); «assy alegrarã as tuas cõsolla-
çoões a mjnha alma» (VC); «e se ale-
grarem e festejarẽ por ello» (VC); «os 
quaaes elle presumia que se alegrariã da 
sua morte» (VC); «e cõ que cantares se 
alegrariam as ordeẽs dos spiritus 
bemauẽturados» (VC); «e que desto te 
alegrarias tanto que nunca de cousa 
auerias tam grande desejo como desta» 
(VC); «e pera alegrarme no prazer da 
sua gẽte» (VC); «e porque nos alegrar-
mos os coraçoões» (VC); «as tuas con-
solaçõees alegrarõ a minha alma» (S); 
«de cuja vista se alegrarom muito» (EE); 
«E alegraronse pois os discipollos com 
a vista do senhor» (VC); «Alegrarõse os 
discipollos como virõ o senhor» (VC); 
«Por ysso deue alegrarse que ho senhor 
he açerqua» (EE); «e alegrarsehã dentro 
em sy da glorificaçom do corpo e da 
alma» (VC); «e alegrarseham darredor 
de sy» (VC); «alegrarsse con o mal de 
seu proximo» (S); «Pẽsa ergo em estas 
cousas e em esta te deleyta e alegrar-
teas» (VC); «tu saude que alegras os 
doentes» (VC); «alegrase quando se vee 
desprezar» (VC); «e alegrãse muyto em 
vaão e sem porque» (VC); «nom embar-
guando que Joham se alegrasse no 
ventre da madre» (VC); «Comẽ os dis-
cipollos e alegrãsse cõ a presença de seu 
senhor» (VC); «alegraste per a tua 
presença» (VC); «Alegrate e aue prazer 
morada de Syom» (VC); «e se alegraua 
no spiritu» (EE); «Pervẽtura entom ja os 
sanctos que jaziam no inferno se ale-
grauã» (VC); «mas os maldictos se 
alegrauam e folguauam» (VC); «Ale-
grauamse e alegranse os homẽs porque 
aquello que auiã perdido vijã que se 
cobraua cõ guaãço» (VC); «Alegrauãse 

(das cousas que se diziã daquelle)» (VC); 
«Outra vez vos digo que vos alegrees» 
(EE); «nem por veerem dõde se ale-
grem» (VC); «Alegremonos e ajamos 
prazer e demos gloria a deus» (VC); 
«mas ante nos alegremos cõsirando o 
gualardõ» (VC); «Alegremos nos ajnda 
porque per a paixõ de Christo he restau-
rada a seeda ãgellical» (VC); «Alegrese 
a terra porque vyo noua luz alegrense os 
ãgeos» (VC); «e alegresse quando se 
alguũs tornã para Christo» (VC); «Eu 
enxalçey a minha alma e me alegrey 
como o menino que mama» (VC); «e 
alegrome por vos» (EE); «e as alegrou 
da sua resurreyçom» (EE); «alegrouse o 
senhor Jesu» (VC); «E alegrousse meu 
spiritu» (EE); «e esforça o coraçon e ho 
vinho o allegra» (S); «e assy som todos 
aquelles que se allegrã» (VC); «allegra 
se por a gloria e louuor do gualardõ» 
(VC); «e allegrã se cõ a peẽdẽça» (VC); 
«mas allegra te. ca esto faço por te 
proueer do regno dos çeeos» (VC); «e 
allegraae vossos coraçoões» (VC); 
«Allegrade vos em o vosso ou nosso 
nobre filho» (VC); «(Allegradeuos etc.) 
nom neste mundo a rrazon que assy 
como nom pode alguum seruir a dous 
senhores» (EE); «e allegrãdo me louue 
a ty cada dia sem fim» (VC); «mas alle-
grãdo se sõ chamadas» (VC); «Onde 
Pedro Damiano allegrãdose e louuando 
a fogida do mũdo» (VC); «allegrãdosse 
e confirmandose aa justiça de deus» 
(VC); «aaquella folgança de que se al-
legram os que estã no Jherusalem çel-
lestrial» (EE); «Allegramonos em sobir 
ajamos medo de caaer» (VC); «Allegra-
mse outrosy da conuersom dos que fa-
zem peendença» (VC); «e allegrando se 
da saluaçõ do proximo» (VC); «mas 
ainda allegrando vos porque outros se 
amẽ» (EE); «allegrandose da saude do 
çego» (EE); «E o que tragia no ventre 
allegrandosse prophetizasse» (VC); «E 
nã vos queyraaes allegrar em que hos 
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espiritos vos som sobjeytos» (EE); «e 
que possa sempre allegrar me da tua 
visom» (VC); «Ou por tanto deuemos 
allegrar nos cõ elle» (VC); «nẽ pode 
aqui allegrar se» (VC); «allegrar se ha 
cada huũ de vos de bẽauenturança» 
(VC); «e entom trallohã e allegrar se 
ham» (VC); «e allegrar sea o vosso 
coraçõ» (VC); «contra o quarto allegrar 
seã por scaparẽ do dãpno que ha de vi-
jnr» (VC); «e o mundo se allegrara» 
(EE); «assy como os escholhidos se al-
legrarã» (VC); «e a minha aalma e 
carne se allegraram em deus viuo» 
(VC); «e demouia a se allegrarem por a 
sperança de misericordia» (VC); «em a 
qual nos allegraremos cõtinuadamẽte» 
(VC); «Eu me allegrarey ẽ Jhesu deus 
meu» (EE); «e a alma que amasse o se-
nhor com razom se allegraria oje» (VC); 
«vos vos allegrariees certamente» (VC); 
«e nos allegrarmos dos beẽs spirituaaes» 
(VC); «e allegrarnos hemos quando 
reçebermos» (VC); «se allegrarõ cre-
mdo auer de todo morto aa Christo» 
(EE); «Por tanto se se allegrarom porque 
acharõ o que buscauam e desejauã» 
(VC); «teem causa de allegrarse por 
alguũa prosperidade temporal» (EE); 
«allegrarse ha o justo quãdo vijr a vin-
guãça» (VC); «empero aas madres per-
tençe mas singularmẽte allegrarsse nos 
filhos» (VC); «e allegrarsyea o coraçõ 
delles» (VC); «e allegrarte as cõ ma-
rauilhosa fiuza e liberdade açerca de 
deus» (VC); «e depois allegrarvos sees 
no tempo da minha resurreiçom» (VC); 
«e se vires que te allegras em elles ma-
gina que es afastado da gloriosa pobreza 
de Christo» (VC); «(e agora que) o nom 
sabes allegras te» (VC); «e allegrase cõ 
os beneficios e dignidades» (VC); «al-
legrãse no spiritu e na sperança» (VC); 
«se primeyro allegrasse a outros da sua 
resurreiçã» (EE); «Allegrate maninha» 
(EE); «E por que razom se allegraua 
mostra se em o que se segue» (VC); 

«como os seus se allegrauã quando era 
elle honrrado per a cõpanha» (VC); «mas 
nõ embarguãdo esto allegraua se e fol-
guaua» (VC); «tanto mais se allegrauam 
em o senhor» (EE); «mas ainda alle-
grauamse» (EE); «e allegrauamsse 
pẽsando que tijnhã aly retheudo aquelle 
que era fazedor da vida» (VC); «e alle-
grauase toda» (VC); «porque em este 
mundo allegrauãse da guargantoyçe» 
(VC); «folgaae e allegray vos» (VC); 
«Allegrayuos cõmigo que achei a minha 
ouelha que era perdida» (EE); «tomaae 
prazer em aquelle dia e allegrayvos» 
(EE); «e ha paz de Christo se allegre em 
vossos coraçoões» (EE); «mas nõ se 
allegrẽ daquesto» (VC); «nom se alle-
grem em si por seu proprio exalçamento» 
(VC); «se nõ teemos casa allegremonos 
e ajamos prazeres» (VC); «Em demasya 
me allegrey porque mereçi seer feyto 
sacrificio de Christo» (EE); «eu me al-
legro e allegrarei cada vez que o ouuir» 
(VC); «se allegrou no spiritu spirado e 
vio o meu dia» (VC); «o tempo da minha 
vijnda vijo ẽ feguras e (allegrou se.)» 
(VC); «mas allegrouse porque aquello 
que os sabedores cõ sua sciẽcia nõ sou-
berõ os humildosos ouuerõ dello noticia» 
(VC); «Abrahã vosso padre allegrousse 
por veer meu dia e vyo e ouue prazer» 
(EE); «e vos vos deuees muyto dalegrar 
por sua vinda» (HV); «Paulo na epistolla 
presente nos demostra de que maneira 
nos deuemos dallegrar no senhor» (EE); 
«deuia seer allegrada da sua resurreiçã» 
(EE).

alegre, subs., adj. (do lat. alacre-m). Jovial; 
feliz; contente. Formas: alegre (S, 1; 
VC, 17; HV, 2); alegres (VC, 1; HV, 1); 
allegre (VC, 21; EE, 7); allegres (VC, 9; 
EE, 1). Contextos: «ha ẽcobre cõ cara 
alegre» (S); «Nom ha hy cousa mais 
alegre que o sabor do prazer» (VC); 
«eu nõ serey alegre nẽ contẽte atee eu 
tomar vingança» (HV); «tornarõse estes 
.lxxij. discipollos alegres» (VC); «seera 
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deleytauel e allegre» (EE); «as suas 
gentes virõ este millagre forõ muyto 
alegres» (HV); «Seguro e allegre venho 
a ty cruz boõa» (EE); «Nom querias 
temer ca aos tristes veem de pois cousas 
allegres» (VC); «Primeiro çertamẽte 
espãtados mas depois allegres» (EE).

alegremente, adv. (de alegre + -mente). 
Jovialmente; com alegria. Formas: 
alegremente (S, 1); allegremente (EE, 
2). Contextos: «mais alegremente e de 
melhor vontade ha toma homens que 
tomaria aquela mesma do seruydor çujo 
e desonesto» (S); «na qual allegremente 
seera leuado aa vyda» (EE).

alegria, subs. (de alegre + -ia). Jovialidade; 
felicidade; regozijo. Formas: alegria (S, 
19; TC, 2; VC, 117; HV, 3; EE, 7; RP, 
2); alegrias (VC, 2); alegrya (S, 3; VC, 
3); aligria (TC, 1; VC, 3); allegria (VC, 
99; EE, 22); allegrias (VC, 3; EE, 1); 
allegrya (S, 1; VC, 1; EE, 2); dalegria 
(S, 1); daligria (S, 1); dallegria (EE, 3). 
Contextos: «quebrãdo voto en palauras 
vaãs e ouçiosas por alegria vaã e por 
palauras de jograrias» (S); «Mais tã 
soomẽte ẽ alegria de spritu» (TC); «a ssi 
meesmos empero aproueitam a muytos 
em alegria de deos» (VC); «mostram 
a alegria espiritual» (EE); «E tãbem a 
alegria do coraçõ he gram remedio pera 
a saude do corpo» (RP); «mas qualquer 
cõ muyto prazer e alegria sempre espere 
de muyto viuer» (RP); «e declarou os 
prazeres e alegrias da sua e da nossa 
festa» (VC); «A segumda he alegrya» 
(S); «Andar de conuite em comuite, he 
aligria desordenada» (TC); «porque 
depois as lagrimas e choro enuia deos 
prazer e aligria» (VC); «Mesturando o 
senhor cõ a dicta allegria choro» (VC); 
«praticando diuersos e maaos jogos e 
velhacas allegrias» (EE); «ha prazer e 
allegrya no dapno de seu proximo» (S); 
«e tanta he a allegrya da luz eternal» 
(VC); «foy vngido do oleo dalegria» 
(S); «saluo o domingo que nõ conuen 

jejũar, ca he dya daligria» (S); «por que a 
sancta madre ygreja em tempo dallegria 
nos traz aa memoria» (EE).

aleijado, subs. (do part. de aleijar). O que 
possui aleijão; estropiado; deficiente 
físico. Formas: aleijados (HV, 1); 
alejado (VC, 1); aleyjado (VC, 1); 
aleyjados (VC, 2). Contextos: «e saraua 
os aleijados e os demoninhados» (HV); 
«Do alejado manco da maão seca» 
(VC); «Do aleyjado manco da maão 
seca» (VC); «muytos enfermos çegos 
e mãcos e aleyjados e outros enfermos 
que estauã esperãdo que aquella augoa 
fosse mouida»; «Aquelles que pecã per 
malicia se entẽdẽ per os aleyjados e 
secos» (VC).

aleijão, subs. (do lat. laesione-m, lesão). 
Ferida. Formas:  aleyjõ (EE, 1). 
Contexto: «forõ lançados aos lyoões 
e aos vssos e ficarõ sem aleyjõ» (EE).

aleijar, vb. (segundo uns, de aleijão; 
segundo outros, do lat. vulgar *laesiare 
por laesionare, lesionar). Causar aleijão; 
magoar; ferir. Formas: aleijado he (VC, 
1); aleijando (VC, 1); aleyjadas (VC, 
1); aleyjado (VC, 2); aleyjam (C, 1). 
Contextos: «nẽ aquelle que aleijado he 
per malicia» (VC); «mas nom o fferindo 
nem aleijando» (VC); «e teẽ as maãos 
encolheitas e aleyjadas» (VC); «por bem 
de curares de my mãco e aleyjado» (VC); 
«fferẽ ou aleyjam ou ẽjuriam» (C).

aleive, subs. (do gótico lewjan, atraiçoar, 
pelo lat. medieval aleve-m). Aleivosia; 
falsidade; calúnia. Formas: aleiue (VC, 
1). Contexto: «E se te foy dito alguũ 
aleiue e testimunho falso alegrate cõ 
migo» (VC).

aleivoso, adj. (do lat. hispânico alevosus, 
a, um). Falso; mentiroso; caluniador. 
Formas: aleyuoso (VC, 1). Contexto: 
«Assy como era este Herodes o qual 
era aleyuoso per maao pensamẽto e 
roubador do auer alheo» (VC).

aleluia, subs., inter. (do hebraico hallelú-
yáh, pelo lat. eclesiástico alleluia). 
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Interjeição de alegria ou de ação de 
graças. Formas: aleluya (S, 12); allelluya 
(VC, 1); alleluja (VC, 1); alleluya (S, 6; 
VC, 8); alleluyas (VC, 2). Contextos: 
«Amen, aleluya son palauras dabrayco e 
nũca forõ mudadas en outra lingoajem» 
(S); «dizen ha aleluya con huũ versso» 
(S); «Esta palaura foy ouuyda de Joham 
porque palaura he angelical assy como 
allelluya» (VC); «cantẽ todos alleluja» 
(VC); «sem cessar dizees alleluya e 
cantaaes amẽ» (VC); «ameude dizer e 
cantar e dobrar os alleluyas» (VC).

além, adv. (segundo uns, do lat. illic + inde; 
segundo outros, do lat. ad + illinc). Mais 
adiante; longe. Formas: aalẽ (VC, 15); 
aalem (VC, 7); aallem (EE, 1); allẽ (VC, 
1); daalem (EE, 2). Contextos: «quando 
veeo aalẽ ou aaquem de Jurdã a preegar 
peẽdẽça» (VC); «o primeiro e por tanto 
logo aalem per ordem se segue adeãte 
o dia segũdo e terçeiro e quarto» (VC); 
«nom permitira que sejaaes tentados 
aallem, etc.» (EE); «E allẽ se segue a 
terçeira geeraçom de Christo na alma» 
(VC); «hya Christo de Judea a Gallilea 
e daalem aaquẽ» (EE); «de Iherusalem 
e Iudea e daalem Iordã» (EE).

além de, loc. adv. Afora; exceto; para lá 
de. Formas: aalẽ d’ (VC, 72; EE, 2); 
aalẽ de (VC, 5); aaleem d’ (EE, 1; VC, 
2); aaleem de (VC, 1; EE, 1); aalem d’ 
(EE, 13; VC, 60); aalem de (VC, 9; C, 
3); aalen d’ (S, 4; EE, 1); aalen de (C, 
1); aallẽ de (VC, 1); aallem d’ (VC, 2; 
EE, 2); aallem de (VC, 1); alẽ d’ (S, 1; 
TC, 1; VC, 3); alẽ de (VC, 1); aleẽ d’ 
(EE, 1); alem d’ (S, 3; VC, 5; EE, 1); 
alem de (VC, 1); alen d’ (S, 7); allẽ d’ 
(VC, 3); allẽ das (SG, 1); allem d’ (S, 
2); allem de (VC, 1); allen d’ (S, 2); 
dallem d’ (EE, 1). Contextos: «E hũa 
parte desta prouincia esta aalẽ de Jordã 
e outra aquẽ» (VC); «sejaaes tentados 
aalẽ do que podees» (EE); «e o que a 
alẽ desto se acha seer grande pecado 
he» (TC); «mas aalem da vossa saluaçõ 

tende cuydado da sua» (VC); «e foysse 
com elles contra o oriente aaleem de huũ 
rebeyroon» (VC); «esto foy em Bethania 
aaleem de Jordam» (EE); «A qual aalem 
das outras cousas leua esta assinallada 
auantagem» (EE); «A qual aalem das 
outras cousas leua esta assinallada 
auantagem» (EE); «ha outros aalen do 
que a natureza demãda» (S); «aalen do 
rio Jordã» (EE); «as quaes aalen de os 
homẽs cõfessarẽ seus pecados cõpre que 
tãbem os cõfessem» (C); «os quaaes 
aallẽ de seu poder querẽ entẽder as 
cousas çelestriaaes» (VC); «aallem de 
Jordam onde estaua Joham baptizando» 
(EE); «mais por te o vinho saber melhor 
ou que podeses beber alẽ do que a natura 
rrequere» (S); «Mas a bemauenturada 
virgem Maria alem de todolos homeẽs 
ou molheres era louuada e exalçada per 
a mesajaria do ãgeo» (VC); «aquelle que 
teuer duas yguarias a qual cousa alem 
do necessario deueas ao menos partir» 
(VC); «e por jsso se foy alem do mar 
de Galilea» (EE); «E allem de todas 
estas cousas aquelle que nom perdoou a 
seu proprio filho» (VC); «E tantos bẽes 
rrouba quãtos poderia dar allen dos que 
han mester fazẽdo bẽ» (S); «se alguũ 
vijndo dallem do mar visitase primeiro 
aos estranhos» (EE).

alemento, subs. O mesmo que elemento. 
Formas: allementos (VC, 2). Contextos: 
«a qual vem da composiçom das 
quallidades dos allementos» (VC); «e 
ãte que os çeeos e a terra sejã mudados 
e os allementos desta forma mudauel em 
a forma que se nõ podera ja mudar mais 
serã cõpridas» (VC).

além-mar, subs., adv. Território situado 
além do mar; que fica do outro lado do 
mar. Formas: aalem mar (VC, 1); dalem 
mar (VC, 1). Contextos: «o qual aalem 
mar andou sollicitamente. visitando 
todollos loguares em que nosso saluador 
fora cõ lagrimas» (VC); «senhor dom 
Joham o segundo Rey de Portugal e dos 
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Algarues daquẽ e dalem mar em Affrica 
Senhor de Guynee» (VC).

alento, subs. (do lat. anhelitu-m). Força; 
ânimo. Formas: alento (S, 1). Contexto: 
«deue o saçerdote trabalhar com ho 
alento por que se rresolua o rregelo» (S).

alevantadeiro, adj. (de alevantado + 
-eiro). O que inventa coisas falsas; o 
que cria contendas; difamador. Formas: 
alleuãtadeira (VC, 1). Contexto: «se 
ella for louca ou sandia ou gollosa ou 
sanhada ou andeja ou doencia ou braua 
e alleuãtadeira de pellejas ou maldizente 
e desbocada» (VC).

alevantado, subs. (do part. de alevantar). 
Arrogante. Formas: aleuantados (VC, 
1). Contexto: «Em aquelles que aly 
stauam se entendem os soberuos e 
aleuantados que stam alçados per 
apetito» (VC).

alevantamento, subs. (de alevantar + 
-mento). Ato ou efeito de alevantar; 
revolta; elevação; cessamento. Formas: 
aleuantamento (VC, 2); aleuantamẽto 
(VC, 8);  aleuãtamento (VC, 1); 
aleuãtamẽto (SG, 1; VC, 9); aleuãtamẽtos 
(VC, 1); alleuantamento (VC, 7); 
alleuantamẽto (VC, 6); alleuãtamento 
(VC, 4); alleuãtamentos (EE, 1); 
alleuãtamẽto (VC, 7). Contextos: «E 
daqueste artigoo do aleuantamento 
na cruz he auyda emsinança» (VC); 
«nẽ nos corrõpa o seu aleuantamẽto. 
nẽ nos inche a sua soberua» (VC); 
«nẽ em outras cousas algũas que façã 
aleuãtamento e soberua» (VC); «nem 
por outra quaal quer actoridade aveer 
aleuãtamẽto do dicto imterdicto» 
(SG); «aja em sy alguũs mouimẽtos e 
aleuãtamẽtos dos desejos terreaaes» 
(VC); «quando quer que te tocar ho 
alleuantamento toma logo a disciplina 
do arreprendimento de ty meesmo» 
(VC); «e o alleuantamẽto das ondas do 
rijo perteençe o corrigimẽto dos dilleytos 
carnaaes» (VC); «e alleuãtamento e nõ 
agudeza do boo engenho nẽ a sciencia» 

(VC); «Marauilhosos os alleuãtamentos 
do mar» (EE); «perdeste ho stormento do 
alleuãtamẽto do coraçõ» (VC).

alevantar, vb. (de a- + levantar). O mesmo 
que levantar: pôr em posição vertical; 
despertar; elevar; alçar; fazer subir; 
retirar; fazer cessar; armar; exaltar. 
Formas: a lleuanta (VC, 1); aaleuãtou 
(VC, 1); aalleuãte (VC, 1); aleuamtada 
(VC, 1); aleuamte (VC, 1); aleuanta (VC, 
11; EE, 2); aleuantã (VC, 4); aleuantaa 
(VC, 1); aleuantaae vos (VC, 1); 
aleuantada (VC, 9); aleuantadas (VC, 2); 
aleuantade vos (VC, 1); aleuantadevos 
(VC, 1); aleuantado (VC, 6); aleuantados 
(VC, 4) ;  a leuantamos (VC, 1) ; 
aleuantando (VC, 4); aleuantandose 
(VC, 1); aleuantar (S, 2; VC, 12; EE, 1); 
aleuantar se ham (VC, 1); aleuantar te 
(VC, 1);  a leuantardes (VC, 1); 
aleuantarey (VC, 1); aleuantarmos (VC, 
1) ;  a leuantarõ (VC, 1;  EE,  1) ; 
aleuantarom (VC, 1); aleuantaromse 
(VC, 2);  a leuantarõse (VC, 1); 
aleuantarse (EE, 1); aleuantarsea (VC, 
2); aleuantase (VC, 1); aleuantãse (VC, 
1);  aleuantasse (VC, 4; EE, 1); 
aleuantãsse (VC, 1); aleuantate (VC, 1; 
HV, 1; EE, 1); aleuantaua (VC, 2); 
aleuantauã (VC, 1); aleuantauam (VC, 
2); aleuantauãse (VC, 1); aleuantauasse 
(VC, 1); aleuantayvos (VC, 1); aleuante 
(VC, 1); aleuantẽ se (VC, 1); aleuantem 
(EE, 1); aleuantemonos (VC, 2); 
aleuantemos (VC, 2); aleuantese (VC, 
3); aleuantesse (VC, 1); aleuantou (VC, 
13; HV, 3; EE, 2); aleuantou se (VC, 2); 
aleuantouha (VC, 1); aleuantouse (VC, 
7); aleuãta (VC, 17; EE, 1); aleuãtã (VC, 
2); aleuãta te (VC, 5); aleuãtaae vos (VC, 
2); aleuãtada (VC, 3); aleuãtadas (VC, 
5); aleuãtade vos (VC, 1); aleuãtado 
(VC, 17); aleuãtãdolhe (EE, 1); 
aleuãtados (VC, 7; EE, 1); aleuãtãdose 
(EE, 1); aleuãtam (S, 1); aleuãtamsse 
(VC, 1); aleuãtandose (VC, 1); aleuãtar 
(S, 1; VC, 17; EE, 1; RP, 1); aleuãtar te 
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as (VC, 1); aleuãtara (VC, 2); aleuãtarẽ 
(VC, 1); aleuãtarmey (VC, 1); aleuãtarõ 
(VC, 1); aleuãtarom (VC, 1); aleuãtarom 
na (VC, 1); aleuãtarom se EE, 1); 
aleuãtarse (VC, 3); aleuãtas (VC, 2); 
aleuãtase (VC, 2); aleuãtasse (VC, 4); 
aleuãtassẽ (VC, 1); aleuãtãsse (VC, 1); 
aleuãtate (TC, 1; VC, 3); aleuãtaua (VC, 
1); aleuãtauã (VC, 1); aleuãtauãsse (VC, 
1); aleuãte (VC, 3); aleuãtemonos (VC, 
1); aleuãtemos (VC, 3); aleuãtes (VC, 
2); aleuãtese (VC, 2); aleuãtesse (VC, 
1); aleuãtey (VC, 1); aleuãtoandose (EE, 
1); aleuãtou (VC, 18); aleuãtou se ((HV, 
1); aleuãtouo (VC, 3); aleuãtouse (VC, 
4; EE, 1); alevante (EE, 1); alleuanta 
(VC, 16; EE, 1); alleuantã (VC, 4); 
alleuantada (VC, 3); alleuantadas (VC, 
1; EE, 1); alleuantado (VC, 3; EE, 1); 
alleuantado me (VC, 1); alleuantãdo se 
(VC, 1); alleuantados (VC, 4; EE, 1); 
a l l e u a n t a m  ( V C ,  3 ;  E E ,  1 ) ; 
alleuantamdosse (EE, 1); alleuantando 
(VC, 1; EE, 1); alleuantandoa (VC, 1); 
alleuantandose (EE, 2); alleuantandosse 
(VC, 1; EE, 1); alleuantar (VC, 13; EE, 
1); alleuantar se (VC, 1); alleuantar se 
ham (VC, 1); alleuantara (VC, 2; EE, 3); 
alleuantarã (VC, 3); alleuantarã se (EE, 
1); alleuantarẽ (VC, 2); alleuantarey 
(VC, 1); alleuantarõ (EE, 1); alleuantarom 
(VC, 1; EE, 1); alleuantarom se (VC, 1); 
alleuantarõse (EE, 1); alleuantarse (EE, 
3); alleuantarseam (EE, 1); alleuantarseha 
(EE, 1); alleuantase (VC, 1); alleuantasse 
(VC, 1; EE, 1); alleuantassem (VC, 1); 
alleuantate (VC, 4; EE, 11); alleuantaua 
(VC, 1); alleuantay (EE, 1); alleuante 
(VC, 12; EE, 3); alleuantẽ (VC, 2); 
alleuantedes (VC, 1); alleuantemos nos 
(VC, 1); alleuantes (VC, 1); alleuantesse 
(VC, 1); alleuantey (VC, 1); alleuantou 
(VC, 7; EE, 5); alleuantou se (VC, 1); 
alleuantoua (VC, 1); alleuantouse (EE, 
5); alleuantousse (VC, 1); alleuãta (VC, 
21); alleuãtã (VC, 6); alleuãta se (VC, 
1); alleuãtã se (VC, 1); alleuãta te (VC, 

3); alleuãtaae (VC, 1); alleuãtada (VC, 
8); alleuãtadas (VC, 3); alleuãtade (VC, 
1); alleuãtado (VC, 11; EE, 2); alleuãtãdo 
(VC, 5; EE, 2); alleuãtados (VC, 8); 
alleuãtãdose (EE, 1); alleuãtalha (VC, 
1); alleuãtam (VC, 1; EE, 1); alleuãtame 
(VC,  2 ) ;  a l l euã tando  (EE,  1 ) ; 
a l leuã tandose  (VC,  1 ;  EE,  1) ; 
alleuãtandosse (EE, 1); alleuãtar (VC, 
25; EE, 2); alleuãtar se (VC, 1); alleuãtar 
se ha (VC, 1; EE, 1); alleuãtar se hya 
(VC, 1); alleuãtara (VC, 5; EE, 2); 
alleuãtaras (VC, 2); alleuãtares (VC, 1); 
alleuãtarey (VC, 1; EE, 2); alleuãtarõ 
(VC,  3 ) ;  a l l euã ta rom (EE,  2 ) ; 
alleuãtaronsse (EE, 1); alleuãtarõsse 
(EE, 1); alleuãtarse (EE, 1); alleuãtas 
(VC, 1); alleuãtase (VC, 3); alleuãtasse 
(VC, 1; EE, 1); alleuãtãsse (EE, 1); 
alleuãtassem (VC, 2; EE, 1); alleuãtate 
(VC, 5; EE, 7); alleuãtaua (VC, 1); 
alleuãtaua se (VC, 2); alleuãtauam (EE, 
1); alleuãte (VC, 9); alleuãtemos (VC, 
3); alleuãtes (VC, 4); alleuãtese (VC, 1); 
alleuãtou (VC, 12; EE, 3); alleuãtou se 
(VC, 2); alleuãtouse (VC, 6; EE, 3); 
alleuãtousse (EE, 1); auia aleuãtado (VC, 
1); era aleuãtado (VC, 1); erõ alleuãtados 
(VC, 1); es alleuãtada (VC, 1); estando 
alleuantado (VC, 1); for alleuãtado (VC, 
1; EE, 1); fora aleuãtado (EE, 1); forom 
alleuãtados (EE, 1); fosse alleuã[ta]do 
(VC, 1); foy aleuantada (VC, 1); foy 
aleuantado (VC, 2); foy aleuãtada (VC, 
1); foy aleuãtado (VC, 3); foy alleuantado 
(EE, 2); foy alleuãtado (VC, 1; EE, 3); 
he aleuãtada (VC, 3); he aleuãtado (VC, 
2); he alleuãtada (VC, 2; EE, 1); he 
alleuãtado (VC, 2); seẽdo alleuãtado 
(VC, 1); seendo aleuantados (VC, 1); 
seendo aleuãtado (VC, 1);  seer 
aleuamtado (VC, 1); seer aleuantada 
(VC, 2); seer aleuantado (VC, 2); seer 
aleuãtado (VC, 2); seer alleuamtado (EE, 
1); seer alleuantados (VC, 1); seer 
alleuãtado (VC, 3); seja aleuãtado (VC, 
2); sejamos alleuãtados (VC, 1); sejas 
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aleuãtado (VC, 1); serã aleuantados (VC, 
1); serã alleuantados (VC, 1); sera 
alleuãtado (VC, 1); serẽ aleuãtados (VC, 
1); som aleuantados (VC, 1); som 
aleuãtados (VC, 2); som alleuãtada (EE, 
1); somos aleuantados (VC, 1); sta 
aleuantado (VC, 1); stã aleuãtados (VC, 
1); sta alleuãtada (VC, 1); stam 
aleuantados (VC, 1); stando alleuantados 
(VC, 1); star aleuãtados (VC, 1). 
Contextos: «ou se entendem aquellas 
sete cousas per as quaaes a alma se a 
lleuanta do pecado» (VC); «Por tãto 
aaleuãtou Christo os olhos ao ceeo» 
(VC); «nem nos aalleuãte a soberba» 
(VC); «mas stando aseentado sobre huũa 
cadeyra muy alta. e muyto aleuamtada» 
(VC); «porque sem samha e sem 
çugidade as aleuamte eu a ty» (VC); «se 
tentaçõ se aleuanta em vos outros» (EE); 
«e aleuantã as maãos» (VC); «e 
aleuantaa as cousas cellestriaaes cõ todo 
esforço que poderes» (VC); «Aleuantaae 
vos e nõ queiraaes temer» (VC); «A 
cadeira de Salomon staua sobre seis 
graaos aleuantada» (VC); «aquello que 
disse que aleuantadas a maãos os 
beẽzeo» (VC); «e façamos prestes para 
as temptaçoões em aquello que diz 
(Aleuantade vos)» (VC); «Aleuantadevos 
e vaamonos daqui» (VC); «vos me 
veeres aleuantado sobre todollos ceeos» 
(VC); «e a virgem Maria staua com as 
maãos e braços aleuantados pera çima» 
(VC); «Entom nos aleuantamos e 
acorremos mais a deus. quando avemos 
algũa necessidade» (VC); «e enchesse 
os dampnos e mingoas da gloria 
cellestrial aleuantando a ella o homem» 
(VC); «De sy aleuantandose e stando 
ante elle cõ reuerencia» (VC); «ouue 
preguiça de me aleuantar as matinas» 
(S); «Ao vndecimo aleuantar se ham 
todollos ossos dos mortos» (VC); «e assy 
aleuantar te da terra» (VC); «com 
grande dilligẽcia de vos nõ aleuantardes 
por o poderio que vos he dado e 

outorguado» (VC); «e em tres dias eu 
aleuantarey ou spartarey» (VC); «a nos 
conuem de nos aleuantarmos da terra» 
(VC); «E comerõ e fartarõsse, e do que 
sobejou dos pedaços aleuantarõ sete 
alcoffas» (EE); «E como se aleuantarom 
tremẽdo» (VC); «Aleuantaromse daly 
aquelles» (VC); «Aleuantarõse em 
clamores e braados» (VC); «assy he 
meester aleuantarse ho filho da virgem» 
(EE); «aleuantarsea outrossy o senhor 
Jhesu com o seu corpo» (VC); «Aas 
mayores aleuantase. aos yguaaes nom 
era emuejosa» (VC); «porque aleuantãse 
doutra parte cõtra a verdade a qual 
leixam ou callam» (VC); «e como 
aleuantasse os olhos» (EE); «Aleuantãsse 
outrossy logo os discipollos: nom 
sabendo onde elle queria hir» (VC); 
«aleuantate e sae da prisam sem medo» 
(HV); «mas que o arroydo se aleuantaua 
e faria mayor cada vez» (VC); «outros 
se aleuantauã contra elle» (VC); «e 
como se aleuantauam a dizer lhe mal» 
(VC); «e depois aleuantauãse e stauã em 
louuores e cãtares» (VC); «aleuantauasse 
em os pees o mais que podya aleuantando 
as maãos e abraçando a cruz» (VC); 
«aleuantayvos mortos e vijnde ao juizo» 
(VC); «Aleuante pois o homẽ contra sy» 
(VC); «aleuantẽ se e emxalçẽ se como 
çedros do Libano» (VC); «os paraliticos 
na alma que se aleuantem spiritualmẽte 
da paralisia a fazer booas obras» (EE); 
«nem por esto nom desperemos mas 
aleuantemonos com os apostollos» 
(VC); «Aquesto soo fica aos mizquinhos 
.s. que aleuantemos a ty os olhos do 
coraçõ e do corpo» (VC); «aleuantese o 
morto dentro na casa» (VC); «aleuantesse 
agora que ja he alleuãtado e posto no 
athaude» (VC); «Jacob se aleuantou 
primeyro que o mestre salla» (HV); «E 
aleuantou se da çea» (VC); «e tomoua 
per a maão e aleuantouha» (VC); «A 
qual cousa ouuida aleuantouse aquelle 
frade» (VC); «Caae huũa asna e ha hy 
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quẽ a aleuãta» (EE); «os quaaes nõ se 
aleuãtã nẽ exalçã cõ o poder que hã» 
(VC); «Aleuãta te pois na tẽpestade e 
scuridõ da nocte» (VC); «Aleuãtaae vos 
e vaamonos daqui» (VC); «pareçe toda 
aleuãtada ao longe ajnda» (VC); «E de 
sy aleuãtadas daly e encaminhãdo pera 
o sepulcro» (VC); «Aleuãtade vos 
mortos e vijnde ao juizo» (VC); 
«aleuãtãdolhe adulterio contra rezan» 
(EE); «Em alto aleuãtado e no sob o 
telhado quis o senhor padeçer» (VC); 
«(nõ auia montes) aleuãtados sobre a 
terra chaã» (EE); «o qual aleuãtãdose 
veo ao seu padre dizẽdo» (EE); «A quarta 
he dos que sse aleuãtam e para estes he 
a penitençia» (S); «Aleuãtamsse em 
danças os angeos com alegria» (VC); 
«mas o dyaboo enganou sy meesmo 
aleuãtandose cõtra deus» (VC); «de 
manhaã quãdo se alguũ aleuãtar logo 
coma da aruda lauada» (RP); «Aas oras 
das matinas aleuãtar te as de teu somno» 
(VC); «ja o aleuãtara resurgĩdo sobre 
todallas cousas terreaaes» (VC); «e 
ẽpeçerõ aaquelles que os faziã por se 
aleuãtarẽ em soberua e vaã gloria» 
(VC); «pois aleuãtarmey e cercarey a 
cidade» (VC); «e nõ se abaixar 
encostandosse ou enuorilhando no lodo 
donde se ja aleuãtarõ» (VC); «crescerõ 
e se aleuãtarom em ondas» (VC); «e 
depois que Christo foy pregado 
aleuãtarom na» (VC); «aleuãtarom se a 
jogar» (EE); «aleuãtarse alguẽ de toda 
sua voõtade aos prazeres eternaaes da 
contẽplaçõ de çima» (VC); «Porque te 
aleuãtas que foste muy auisado» (VC); 
«e aleuãtase saã na confissom» (VC); 
«porque o poboo nõ se aleuãtasse em 
arroydo e o tolhessem» (VC); «se o 
aleuãtassẽ por rey» (VC); «a qual elle 
nom fazia mester aleuãtãsse as voõtades 
dos fiees» (VC); «Senhor aleuãtate e 
toma prazer e uay posuir a uinha de 
Naboth» (TC); «E desaly teue senpre 
Pedro em costume que se aleuãtaua cada 

nocte des que primeiro cantauã os 
gallos» (VC); «E elles cõtra o verdadeiro 
cordeiro se aleuãtauã e armauã» (VC); 
«E porque les minguauã as razoões 
aleuãtauãsse em vozes dizẽdo alto» 
(VC); «ajnda que se aleuãte vento de 
soberua» (VC); «cõsijradas todas 
aquestas cousas aleuãtemonos  a 
marauilhar da pyedade diuinal» (VC); 
«e aleuãtemos a uoõtade da meetade das 
cõpanhas» (VC); «eu te peço que tu 
resuscites e aleuãtes o meu spiritu da 
morte do pecado» (VC); «aleuãtese 
ajnda o coraçõ sem sanha e sem arruydo» 
(VC); «E aleuãtesse do coraçõ per 
deuoto pensamẽto: e desenbarguada» 
(VC); «A ty senhor aleuãtey eu os meus 
olhos que mooras em os ceeos» (VC); 
«Em aquelles dias aleuãtoandose Pedro 
en meo de seus jrmaãos disse assy» (EE); 
«E achegouse Joham e elle chorãdo 
aleuãtou aquella que assy muyto 
choraua» (VC); «E aleuãtou se el Rey 
Archileus e disse a Pilatus» (HV); «E 
Jesu teendoo ou tomandoo per a maão 
aleuãtouo» (VC); «e aleuãtouse de noyte 
e deu o despojo aos de sua casa» (EE); 
«Por alguũa payxam, ou ygnoramçia que 
se alevante em elle» (EE); «alleuanta 
teus olhos ao darredor» (EE); «e 
arreuatamento das tẽptaçoões se 
alleuantã tanto que a alma se allagua» 
(VC); «esto procede da sobrãçelha 
alleuantada dos phariseos» (VC); «E 
alleuantadas as maãos era leuado ao 
çeeo» (EE); «Seer o tal alleuantado em 
espiritu atee o çeeo» (EE); «e saltando e 
alleuantado me aas boõas obras» (VC); 
«deue star ẽ pee alleuantãdo se dos 
pecados» (VC); «E alleuantados seus 
olhos a seus discipollos dizia» (EE); «Os 
quaaes se caãe mays rijo se alleuantam» 
(EE); «depoys que Maria cõçebeo a 
Jhesu Christo alleuantamdosse foy aas 
montanhas» (EE); «alleuantando a voz» 
(EE); «e alleuantandoa ensinaa de todas 
as cousas» (VC); «E alleuantandose 
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Jhesu seguiao con seus discipollos» 
(EE); «Quem he esta que ven como alua 
alleuantandosse fermosa como a luũa» 
(EE); «nõ quer o jrmaão do meu marido 
alleuantar a semente do seu jrmaão em 
Israel» (VC); «a alma alleuantar se 
esqueẽtada» (VC); «Alleuantar se ham 
os falsos christaãos» (VC); «e entõ 
sempre se alleuantara depois da queeda» 
(VC); «a qual sera tanto grande que aa 
sua voz todollos mortos se alleuantarã 
do poo da terra» (VC); «Emtom 
alleuantarã se todas» (EE); «para se 
alleuantarẽ as gentes a obrar» (VC); «e 
por  os  gimidos  dos  proues  me 
alleuantarey agora» (VC); «emtõ 
alleuantarõ se todas e corregerom suas 
lãpadas» (EE); «(alleuantarom etc.) por 
o grande desejo de saude» (EE); «(Onde 
alleuantarom se.) e assy como se elle 
mereçesse morte» (VC); «e alleuantarõse 
a jogar» (EE); «nõ quis alleuantarse sem 
lhe seer mãdado» (EE); «alleuantarseam 
os falsos Christos» (EE); «Dizialhes 
alleuantarseha (gente cõtra gente.)» 
(EE); «E como alleuantase os olhos e os 
viesse vijnr pera sy» (VC); «e se 
alleuantassem pera çyma» (VC); «porẽ 
diz Isayas prophetizando do nascimento 
de Christo alleuantate» (EE); «e 
perventura em tam se alleuantaua» 
(VC); «e alleuantay os sentydos aos 
prazeres da patria çellestrial» (EE); «Ay 
do homẽ que he soo, ca çertamẽte se elle 
cayr nõ teẽ quẽ o alleuante» (EE); «nem 
nos alleuantẽ cõ prosperidades algũas» 
(VC); «Ex que eu vos digo que 
alleuantedes os vossos olhos» (VC); «e 
alleuantemos nos aas altezas do çeeo» 
(VC); «porque te alleuantes açima cõtra 
a auareza» (VC); «e alleuantesse dos 
pecados» (VC); «e alleuantey as orelhas» 
(VC); «O qual logo se alleuantou ao 
mandamento de Jhesu Christo» (EE); «E 
dizendo aquesto alleuantou se a chama 
do leyto» (VC); «Vioa misericordiosamẽte 
chamoua e curoua tangeoa e alleuantoua» 

(VC); «E alleuantouse a donzella» (EE); 
«alleuantousse contra seu criador» (VC); 
«porque o spiritu sancto alleuãta a 
voõtade ao desejo das cousas supernaaes» 
(VC); «logo se alleuãtã contra os 
angeos» (VC); «alleuãta se em pee» 
(VC); «alleuãtã se as maãos puras» 
(VC); «moça a ty digo: alleuãta te» 
(VC); «(e alleuãtaae) per sperança» 
(VC); «he a sinagoga alleuãtada ẽ a casa 
de Jsrael» (VC); «as voõtades alleuãtadas 
em as cujdações de çima» (VC); 
«Alleuãtade digo auendo leda sperãça» 
(VC); «E eu se for alçado .s. alleuãtado 
da terra» (EE); «e alleuãtãdo seus olhos» 
(EE); «E alleuãtãdose foy bauptizado» 
(EE); «e alleuãtalha no deserto» (VC); 
«a estes os peccados proprios os tornã 
em bem que mays fortes e mays seguros 
se alleuãtam» (EE); «alleuãtame de todo 
desejo das cousas terreaaes» (VC); «E 
alleuãtando açima os olhos Jhesu disse» 
(EE); «e assy como os cobiçosos que 
alleuãtandose cõ mallicias buscam 
caminhos de serẽ sobre os outros» (VC); 
«Em aquelle tempo alleuãtandosse 
Maria foi queyxosamẽte aas mõtanhas a 
çidade de Judea» (EE); «se nom soubesse 
que se auyam de alleuãtar milhor da 
queeda» (EE); «mas nõ se pode alleuãtar 
se nõ cõ a graça de deus» (VC); 
«Alleuãtar se ha gente cõtra gente e 
regno contra regno» (EE); «e alleuãtar 
se hya cõtra os judeos por destroillos 
como reuees» (VC); «Quando creçerẽ as 
maldades se alleuãtara o rey sen 
vergonha. Glosa cheo de todollos 
peccados» (EE); «alleuãtaras tuas 
affecçoões e entẽçoões» (VC); «e 
quando te alleuãtares per a manhaa nõ 
ajas cõfiãça de cheguares aa nocte» 
(VC); «e alleuãtarey Dauid geema justa» 
(EE); «cõtra as heregias que se alleuãtarõ 
ẽ ella» (VC); «Os reys veeram e de 
consuũ se alleuãtarom os principes e 
adoraram ao senhor deos» (EE); 
«Alleuãtaronsse seus filhos e diserõlhe 
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benauẽturada» (EE); «e alleuãtarõsse 
alguũs da synagoga chamados libertinos» 
(EE); «Ca ho amor da santa escriptura 
aos boos doutores e diçipolos alleuãtarse 
de noyte a estudar e fazer oraçõ» (EE); 
«Tu que cõ gesto alleuãtado teẽs mẽtes 
ao çeeo e alleuãtas a testa pera çima» 
(VC); «alleuãtase dãte da porta ou sala» 
(VC); «Como Jhesu alleuãtasse os 
olhos» (EE); «alleuãtãsse vapores 
humidos com a queẽtura do sol» (EE); 
«e porem quis que elles alleuãtassem o 
que sobejaua» (EE); «Mançebo a ty o 
digo alleuãtate» (EE); «dormia cõ elles 
que se alleuãtaua de nocte e tornauaos 
a cobrir» (VC); «mas alleuãtaua se 
contra aquelle que staua orãdo» (VC); 
«se alleuãtauam contra os judeus» (EE); 
«por tal que da promesa se criee e 
alleuãte deuaçam» (VC); «e nos pois 
alleuãtemos a voz» (VC); «nẽ te 
alleuãtes cõ alguũ prazer teu» (VC); «e 
que se allegrã de bẽauẽturãça terreal 
alleuãtese» (VC); «E logo se alleuãtou 
e andou» (EE); «E alleuãtou se Jesu e 
siguiao» (VC); «Alleuãtouse grãde 
tremor na terra» (EE); «alleuãtousse de 
noyte» (EE); «(Entom o principe dos 
sacerdotes) que se auia aleuãtado com 
sanha» (VC); «e no entendimento todo 
era aleuãtado no ceeo» (VC); «e erõ 
alleuãtados na võtade» (VC); «e es 
alleuãtada sobre a natureza angelical» 
(VC); «com reuerencia leera estando 
alleuantado» (VC); «Se for alleuãtado 
da terra» (EE); «(Se fora aleuãtado etc.) 
pella paixom da cruz» (EE); «Que entom 
forom alleuãtados em spirito fora dos 
sentidos do corpo» (EE); «sy por tal que 
per presumpçõ dos homeẽs nõ fosse 
alleuã[ta]do sobre sy» (VC); «da qual 
hũa parte foy aleuantada ao ceeo» (VC); 
«Ca segũdo os doutores naquelles tres 
dias foy alleuantado em spiritu atee o 
terçeyro çeeo» (EE); «ha ymaginaçom 
he alleuãtada em deus» (EE); «porque 
per esta he alleuãtado a deus» (VC); 

«elle os derribasse seẽdo alleuãtado em 
o aar» (VC); «e nom seendo aleuantados 
da mesa ou da cea» (VC); «quis assy seer 
aleuamtado porque pendendo na cruz» 
(VC); «assy cõuem seer alleuamtado ho 
filho» (EE); «que o homẽ spiritual seja 
aleuãtado da fadiga» (VC); «podemos 
nos per o contrairo tomar forma da 
humildade cõ que sejamos alleuãtados» 
(VC); «Que cousa pois he de mayor 
sandice que tu terra culpas para o ceeo e 
sejas aleuãtado per soberua?» (VC); 
«mas serã aleuantados nas nuueẽs e jram 
arreçeber Christo» (VC); «e aquelle que 
se abaixa sera alleuãtado» (VC); «e cõ 
temor e reçeo proueitoso serẽ aleuãtados 
aa vida perpetua» (VC); «como a palma 
em Cades som alleuãtada» (EE); «por 
as quaaes ou somos aleuantados ao ceeo 
ou amergidos ao inferno» (VC); «sta 
aleuantado da façe da terra per tres 
canas» (VC); «E assy os santos per vezes 
stã aleuãtados quando orã e tem os olhos 
pera o ceeo» (VC); «daquelles que stam 
aleuantados na ygreja» (VC); «Ergo 
nom se deue leer na ygreja se nom stando 
alleuantados em pee» (VC); «Deuẽ 
ajnda star aleuãtados e dereytos per boa 
vida» (VC).

alevar, vb. (de a- + levar). O mesmo 
que levar. Formas: alleuãrõ (EE, 1). 
Contextos: «e aqui se alleuãrõ sete 
alcoffas cheas» (EE).

alfa, subs. (do grego ¥λφα). Primeira letra 
do alfabeto grego. Formas: alfa (VC, 1); 
alpha (VC, 1; EE, 1). Primeira letra do 
alfabeto grego. Contextos: «porque Jesu 
he. alfa. e o. e acabamento de palauras» 
(VC); «Eu soom alpha e o: principio e 
fim» (VC); «trauta do aduẽto de Christo 
en sinal que elle he, alpha, e o» (EE).

alfaça-montesinha, subs. (de alfaça 
+ mentesinha; alfaça, do árabe al-
khass). Planta silvestre comestível. 
Formas: alfaças mõtesinas (VC, 1); 
dalfaças montesinhas (VC, 1); dalfaças 
montezinhas (VC, 1). Contextos: 
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«E comiasse o cordeiro cõ alfaças 
mõtesinas que som amargosas» (VC); 
«como o comyã cõ çumo dalfaças 
montesinhas» (VC); «De sy deuesse 
comer com çumo dalfaças montezinhas 
per amargosa contriçõ de todos pecados» 
(VC).

alfaia, subs. (do árabe al-hadja). Utensílio; 
adorno; enfeite. Formas: alfayas (VC, 
5); alffayas (VC, 1). Contextos: «e 
pera as necessidades da fabrica do 
templo e das alfayas ou ornamẽtos 
que meester eram» (VC); «lauauã as 
alfayas de casa e os sayos e as cousas 
semelhãtes» (VC); «Quãdo os leygos 
veẽ tãto fausto nos ornamẽtos e alffayas 
de casas dos clerigos nõ som per elles 
mais demouidos a amar o mũdo que a 
despreçallo» (VC).

alfaiate, subs. (do árabe al-hayyât). O que 
faz roupas. Formas: alfayate (VC, 1); 
alfayates (S, 1; C, 1). Contextos: «Nõ 
diguas aqueste he ferreiro e aqueste 
he huũ alfayate e aaquelle he huũ 
laurador» (VC); «asy como as outras 
artes mecanicas, alfayates, çapateyros, 
carpenteiros» (S); «E os çapateiros, 
Corrieiros, Tenoeiros, Alfayates , 
Tosadores» (C).

alfândega, subs. (do árabe al-fundaq). 
Repartição onde se inspecionam 
mercadorias  e  se  cobram taxas 
aduaneiras; os direitos alfandegários. 
Formas: alfãdega (VC, 1); dalfandegua 
(VC, 1); dalfandigua (VC, 1). Contextos: 
«Se desesperaste por a jnfamia do pecado 
tees Matheu que publicamẽte estaua na 
alfãdega» (VC); «star assentado na 
casa dalfandegua pera reçeber aquelles 
direytos» (VC); «ho direito dalfandigua 
e da aduana he roubo outorguado ou 
cõsentido» (VC).

alferce, subs. (do árabe al-fas). Enxadão; 
alvião. Formas: alferçe (VC, 1). 
Contexto: «e como quer os adubadores 
della a cauassem e alporcassẽ darredor 
do pee cõ alferçe de aguda ẽuẽçõ 

abaixãdoa e humildãdoa» (VC).
alferez, subs. O mesmo que alferce. 

Formas: alferez (VC, 1). Contexto: 
«contradizer que nõ seja cauada a casa 
cõ alferez do diaboo» (VC).

algo, pron. ind. (do lat. aliquod). Alguma 
coisa. Formas: algo (S, 2; TC, 2). 
Contextos: «e por que lhe dem algo nom 
deuẽ ouuir de penitẽçia» (S); «dar algo 
aos julgares» (S); «iurou per sobigidoẽ 
ou por algo que lhe desem» (TC); «Se 
por alguũ algo deu algũa semtença em 
seemdo iuiz» (TC).

algodão, subs. (do árabe al-qutun). Planta 
que produz uma fibra para confeção de 
tecidos; o próprio fio ou tecido. Formas: 
algodõ (S, 1); algodon (S, 1); dalgodom 
(S, 1). Contextos: «o menistro alimpe 
aquele logar com hũa das pellas de 
algodõ ou estopa» (S); «E os outros 
ministros fazẽ pellas de algodon ou de 
estopas de linho» (S); «os ministros se 
tornam aa ygreja deuẽ queymar as pellas 
dalgodom ou estopa dentro na pya» (S).

algoz, subs. (do árabe al-gozz). Carrasco; 
homem que executa a pena de morte 
ou outras penas corporais. Formas: 
algoz (VC, 5); algozes (TC, 1; VC, 
50); alguozes (VC, 2). Contextos: «e 
o juiz nos de ao algoz» (VC); «emuiou 
a sua guarda ou algoz e degollouho no 
carçer» (VC); «os malfeytores cõpdanã 
a morte per os algozes que os matã per 
mãdado da iustiça» (TC); «Os poboos 
desejauã desordenadamẽte as riquezas 
que som algozes dos dilleitos» (VC); «E 
mostroulho em aquella vestidura em que 
fora escarneçido per os alguozes» (VC); 
«Algũos daquelles caualeyros e alguozes 
que guardauã o moymẽto» (VC).

alguém, pron. ind. (do lat. aliquem). 
Alguma pessoa. Formas: algẽ (VC, 
1); alguẽ (TC, 10; VC, 528; C, 1; RP, 
1); alguem (TC, 10; VC, 124; C, 1); 
alguen (TC, 1); allguẽ (VC, 1); dalguẽ 
(TC, 3; VC, 12; C, 1); dalguem (VC, 
1); dalguen (TC, 1). Contextos: «assy 
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como na batalha quãdo algẽ sta em 
perigoo» (VC); «A primeira se tem 
odio alguẽ» (TC); «nom auia hy alguẽ 
quem contradissesse» (VC); «sy se alguẽ 
sentir apeçonhẽtado» (RP); «A septima 
se ferio alguem a torto» (TC); «porque 
elles nom auiam poder de julguar alguem 
a pẽna de morte» (VC); «A primeyra se 
matou alguen» (TC); «Nem pode sem 
elle alguem seer saluo» (C); «nõ faz 
allguẽ mençõ dos momentos que passam 
e nom podem jamais tornar» (VC); «se 
retraeo ou disse mal dalguẽ» (TC); «som 
feitos amjgos e concordados em alguũa 
cõdempnaçom dalguem ou em alguũ 
maao feito» (VC); «Se lhe pesou dalguen 
por seer mays prezado prazenteyro a 
Deus e aos homeẽs» (TC).

algum, pron. ind. (do lat. aliquem + unum 
> alicunu-m). Um de entre dois ou mais; 
número indeterminado. Formas: alghuũ 
(VC, 1); algũ (S, 100; TC, 4; VC, 24; HV, 
1; EE, 5); alguã (C, 25; EE, 3); algũa 
(SG, 2; S, 232; TC, 44; VC, 941; HV, 5; 
C, 19; EE, 64); alguãs (VC, 2; C, 7; EE, 
1); algũas (SG, 1; S, 128; TC; 24; VC, 
446; HV, 4; C, 5; EE, 12; RP, 2); algum 
(TC, 3); alguma (S, 2; TC, 5); algumas 
(S, 1); alguna (TC, 4; VC, 1); algunas 
(TC, 1); algũo (VC, 1); algũos (VC, 9); 
algũs (TC, 2; S, 33; VC, 34; EE, 5); alguu 
(TC, 1); alguũ (S, 334; TC, 38; VC, 796; 
HV, 4; C, 35; EE, 158; RP, 12); alguũa 
(S, 44; VC, 81; EE, 61); algũua (S, 5); 
alguuas (S, 1); alguũas (S, 16; TC, 3; 
VC, 35; EE, 11); algũuas (S, 3); alguum 
(S, 1; TC, 8; VC, 14; C, 14; EE, 45); 
alguun (S, 1); alguuns (TC, 1); alguũos 
(VC, 1); alguus (TC, 1); alguũs (SG, 1; S, 
200; TC, 18; VC, 489; HV, 2; C, 33; EE, 
83; RP, 2); algũus (S, 7; TC, 1; VC, 23; 
C, 1); allguũ (VC, 1); dalgũ (S, 3; VC, 
1); dalguã (C, 2); dalgũa (S, 3; VC, 43); 
dalguãs (C, 3); dalgũas (TC, 1; VC, 16; 
C, 1); dalgũos (VC, 1); dalgũs (VC, 2); 
dalguũ (S, 9; TC, 4; VC, 52; C, 3; EE, 4); 
dalguũa (S, 1; VC, 2; EE, 1); dalguum 

(C, 1; EE, 1); dalguun (S, 1); dalgũus 
(S, 1); dalguũs (S, 7; TC, 1; VC, 30; EE, 
1). Contextos: «he criado per deus sem 
outro alghuũ meyo» (VC); «E sse algũ se 
confesar a algũ frade pregador ou a outro 
rrelegioso de liçẽça de seu ssaçerdote e 
non lhe dese algũa coussa» (S); «Se per 
algũ modo cometeo luxuria» (TC); «nẽ 
creeram se algũ dos mortos ressurgisse» 
(EE); «o que se confesa que lhe de algũa 
cousa» (S); «A segunda se ãda em algũa 
escominhom» (TC); «Se disse algũas 
palauras de soberba ou de doesto» (TC); 
«quanto me deu algũa cousa» (EE); 
«Quero algũas cousas da pestenẽça 
que nos ameude fere» (RP); «Se algum 
da semtemça dereyta» (TC); «ou se 
lha leyxou seu padre ou sua madre ou 
outra alguma pessoa alguma cousa mal 
ganhada» (TC); «Se prouocaste per ty 
ou per outrem alguna molher a luxuria» 
(TC); «se se gaba ou gabou de algunas 
cousas uaãs que faz ou fez» (TC); «nom 
leyxasse nem teuesse algũo de tras sy» 
(VC); «E ajnda agora arremedã algũos 
Lucifer assi como sam os tiranos que per 
violẽcia e crueldade tomam os senhorios 
e husam delles» (VC); «O onzeno he os 
que falsã algũs sellos ou escripturas» 
(TC); «se disse mal por difamar dalguẽ 
ou o ouio alguu outro» (TC); «Confesese 
deste pecado se em alguũ tempo foy 
tibo» (TC); «podera ser que alguũ delles 
sera apeçonhẽtado ou ferido» (RP); 
«no euãgelho se lee que diziã alguũos 
aos discipollos de Jesu» (VC); «A 
septyma se fez alguũs encantamentos» 
(TC); «he boõ por alguũs dias mudar a 
camera» (RP); «Se prometeo alguũas 
cousas que as nom dese» (TC); «Se 
por stares sanhudo leixaste de fazer 
alguum bem» (TC); «se uio alguuns 
pobres acerca de sy mingados de comer 
e nom lhes quis acorrer» (TC); «algũus 
iuyzes nom iulgã dereito» (TC); «se 
fez perdemte alguus beens alguem per 
qualquer maneira que seia» (TC); «agora 
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allguũ de nos aja verdadeiro e perfeito 
desejo» (VC); «pregũtelhe se ouue alguũ 
auer dalguũ homem que perteecese a 
ygreia ou o mosteiro» (TC); «Se husou 
mais que deuia dalgũas cousas que 
lhe emprestauam» (TC); «tem carguo 
da cura dalgũas ygrejas» (C); «e per 
castidade dalgũos poucos dias» (VC); 
«A primeira por que, se for duuida 
dalguun se he bautizado» (S); «Item aos 
oficiaes dalguũs senhores» (TC).

alheio, subs., adj. (do lat. alienus, a, um). 
Que não é nosso; que pertence a outrem. 
Formas: alhea (S, 8; TC, 5; VC, 44; C, 
2; EE, 6); alheas (S, 6; TC, 3; VC, 26; C, 
4; EE, 3); alheeas (EE, 1); alheeo (EE, 
3); alheeos (EE, 1); alheo (S, 8; TC, 8; 
VC, 52; C, 4; EE, 6); alheos (S, 10; TC, 
3; VC, 41; C, 1; EE, 5); alleo (VC, 1). 
Contextos: «O deçimo nõ cobiçaras 
a cousa alhea» (S); «Cometese ainda 
furtu aquel que acha cousa alhea e nom 
a da a seu dono» (TC); «porque por 
maldizer do prouximo o matamos em a 
consciençia alhea em que viuia» (VC); 
«cobijçey as cousas alheas que outros 
tinhan» (S); «Pequey ainda ẽ iulgãdo as 
fazẽdas e uidas alheas» (TC); «A esto tã 
bem se diz pellos que gaanhã as almas 
alheeas e perdẽ as suas propias» (EE); 
«con as vnhas roubando ho alheeo» 
(EE); «ocupador do alheo e que ama 
muyto o seu»; «reprehẽdes e pesas os 
peccados alheos» (EE); «usou de penhor 
alheo» (TC); «se achou algũa cousa 
do alheo» (TC); «Se os marcos alheos 
dos agros mudou» (TC); «mas somos 
seruos alheos: porque somos cõprados 
por grande preço» (VC); «criarem filhos 
alheos» (C); «o mal alleo e de sua filha 
auia por seu» (VC). 

alho, subs. (do lat. alliu-m). Bulbo de uma 
planta constituído por vários bulbilhos, 
utilizado na culinária e na medicina. 
Formas: alho (RP, 1); alhos (RP, 1). 
Contextos: «ysso mesmo o alho posto» 
(RP); «assi como sõ pigmẽta e alhos» 

(RP).
ali, adv. (do lat. ad illic). Naquele ou àquele 

lugar. Formas: aaly (VC, 1); ali (S, 2; 
TC, 5; VC, 4); alli (S, 2; VC, 77; HV, 13; 
EE, 5); allj (VC, 2); ally (S, 6; VC, 290; 
HV, 6; C, 1; EE, 62); aly (S, 31; VC, 521; 
HV, 19; EE, 6); haly (S, 1). Contextos: 
«e aaly querẽ veer deus» (VC); «E ali 
lhes mostrou ho pater noster» (S); «estã 
ali presos per cadeas» (TC); «E poõe 
alli a glosa» (EE); «aquello que se allj 
meesmo segue» (VC); «a dar a entender 
que ho ssangue ja nom he ally» (S); «E 
fezerõ ally a çeea ao senhor» (VC); 
«jaziam ally como mortos» (EE); «e aly 
fezera el rey Salomõ huũ oratorio» (VC); 
«e aly esteuerõ Pilatus e sua gẽte» (HV); 
«E que secreto se diz haly adyante» (S).

aliamento, subs. (de aliar + -mento). 
Ato ou efeito de ligar; união. Formas: 
aliamẽto (VC, 1). Contexto: «e assi 
como aliamẽto de paz como se fossem 
ajũtados e atados» (VC).

aliança, subs. (segundo uns, do francês 
alliance; segundo outros, de aliar + 
-ança). Laço entre duas ou mais pessoas; 
união; casamento. Formas: aliãça (VC, 
1); alliança (VC, 2). Contextos: «e 
quanto a pagua da diuida em que som 
obliguados o marido aa molher e per 
cõtrairo e nõ quanto a aliãça que nõ 
desata saluo per morte» (VC); «e nõ teẽ 
alliança da paz» (VC); «coymamos e 
bebamos alliança e participaçom» (VC).

alicece, subs. (do árabe al-isás). O mesmo 
que alicerce: fundação de um edifício. 
Formas: aliçeçe (VC, 7); aliçeçes (VC, 
1); alliçeçe (VC, 2). Contextos: «tu 
agora poseste no aliçeçe e fũdamẽto da 
ffe» (VC); «E porẽ foy feito fundamento 
ou aliçeçe da ygreja» (VC); «porque 
fundada era finalmẽte e acabada de 
aliçeçes e de rayz e de firmeza de 
perseuerãça» (VC); «e o alliçeçe e 
fundamẽto soporta todo em carrego ou 
peso da fabrica e do hedificio» (VC).

alienação, subs. (do lat. lat. alienatione-m). 
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Ato ou efeito de alienar; transferência 
para outro de um bem ou direito. 
Formas: alianaçõees (C, 1). Contexto: 
«os ditos rectores sam tam corrutos em 
fazerem as ditas alianaçõees das cousas 
eclesiásticas» (C).

alifante, subs. (do grego ™λέφας, αντος, 
pelo lat. elephante-m). O mesmo que 
elefante: mamífero de grande porte 
dotado de uma tromba flexível. Formas: 
alifantes (VC, 1). Contexto: «amostrarõ 
aos alifantes o sangue da huũa e da mora 
pera os aguçar em batalha corporal» 
(VC).

alijamento, subs. (de aleijar + -mento). O 
mesmo que aleijamento: ato ou efeito de 
aleijar-se. Formas: alyjamentos (VC, 
1). Contexto: «liurou os homeẽs das 
doenças e alyjamentos» (VC).

alimália, subs. O mesmo que alimária. 
Formas: allimalia (VC, 1). Contexto: 
«a voz nom de allimalia ou pecora» 
(VC).

alimária, subs. (do lat. animalia-m). 
Animal. Formas: alimaria (S, 4; TC, 1; 
EE, 3); alimarias (S, 1; C, 1; EE, 11); 
allimarias (EE, 1); alymarias (S, 2; EE, 
1). Contextos: «nẽ teu boy nem teu 
asno nẽ algũua alimaria tua» (S); «Se 
fez pecado comtra natura com homen 
ou com molher ou com algũa alimaria» 
(TC); «a ouelha he hũa alimaria que 
da sua natureza nõ faz dãpno» (EE); 
«comtra a forma e maneira que todas as 
alimarias dessejam e ham apetito» (S); 
«bestialidade que he peccar cõ alimarias 
doutra natureza» (C); «guardaua aquellas 
alimarias» (EE); «por encontrar algũas 
alymarias» (S).

alimpado, subs. (do part. de alimpar). 
Aquele que é limpo. Formas: alimpado 
(EE, 1); alimpados (EE, 1); alĩpados 
(EE, 1). Contexto: «Que o alimpado da 
gaffem se offereça aos sacerdotes e esto 
por duas razoões» (EE); «non som por 
ventura dez os alimpados e os noue» 
(EE); «Non som por ventura dez os 

alĩpados» (EE).
alimpador ,  subs.  (de alimpado + 

-or). Aquele que limpa. Formas: 
alimpador (VC, 4); alimpadores (VC, 
1). Contextos: «e fazia os conhoçer 
daquello. e arreprẽderse e cõuidaua os 
ou requeria que bastassem o alimpador» 
(VC); «e aceso en amor de ty meu 
alimpador seguramẽte e sem referta 
me chegue para ty» (VC); «e he huũ 
stormento que os alimpadores das meses 
teem nas eyras» (VC).

alimpamento, subs. (de alimpar + -mento). 
Ato ou efeito de limpar; purificação. 
Formas: alimpamento (VC, 5; EE, 1); 
alimpamẽto (VC, 11); alimpiamẽtos 
(VC, 1); alinpamẽto (VC, 1). Contextos: 
«fazendo alimpamento dos peccados» 
(EE); «Esto procede de ambos .s. a 
saluaçõ mas o alimpamẽto do huũ nõ 
mais» (VC); «Em aquelle se entendẽ os 
alimpiamẽtos das almas penitẽtes» (VC); 
«se auendo memoria de tam grande 
alinpamẽto» (VC).

alimpar, vb. (de a- + limpar). O mesmo que 
limpar: tornar limpo; retirar manchas; 
purgar; secar; purificar. Formas: alimpa 
(S, 8; VC, 28; EE, 3); alimpã (S, 1; VC, 
3); alimpa me (VC, 4); alimpa te (VC, 
1); alimpaae (VC, 1); alimpaae vos (VC, 
1); alimpada (VC, 1; EE, 1); alimpado 
(S, 1; VC, 4); alimpãdo (S, 1; VC, 3); 
alimpãdo os (VC, 1); alimpados (VC, 
1; EE, 4); alimpallos (VC, 2); alimpam 
(VC, 1; EE, 2); alimpamos (VC, 1); 
alimpan (S, 1); alimpando (VC, 3); 
alimpandoa (VC, 1); alimpao (VC, 1); 
alimpar (S, 2; VC, 29; EE, 14; RP, 1); 
alimpar nos (VC, 1); alimpar se (VC, 1); 
alimpara (VC, 4; EE, 5); alimparã (EE, 
1); alimparam (EE, 1); alimparẽ (VC, 
1); alimpares (VC, 1); alimparia (VC, 
1); alimparse (VC, 1); alimparsse (S, 1; 
EE, 1); alimparte (VC, 1); alimpas (VC, 
1); alimpase (S, 1); alimpasse (EE, 1); 
alimpasses (VC, 1); alimpaste (VC, 1); 
alimpaua (VC, 5; EE, 2); alimpauã (VC, 
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2); alimpauamse (VC, 1); alimpauaos 
(VC, 1; EE, 1); alimpay (EE, 2); alimpe 
(S, 4; VC, 4; HV, 1; EE, 1; RP, 1); alimpẽ 
(VC, 1); alimpẽ nos (VC, 1); alimpemos 
(VC, 2); alimpes (VC, 1); alimpesse 
(VC, 1); alimpoos (VC, 1); alimpou 
(S, 1; VC, 9; EE, 3; HV, 1); alimpou os 
(VC, 1); alimpoua (VC, 1); alimpouo 
(VC, 1); alimpouos (VC, 2); alinpa (S, 
2); alinpaae (VC, 1); alinpados (S, 1); 
alinpar (VC, 2; EE, 1); alinpara (VC, 1); 
alinpes (VC, 1); alinpiar (VC, 1); alinpou 
(VC, 1); alinpoulhe (VC, 1); alĩpa (VC, 
1; EE, 4); alĩpã (VC, 1); alĩpada (VC, 
1); alĩpãdo (VC, 1); alĩpados (VC, 1); 
alĩpãna (VC, 1); alĩpaos (VC, 1); alĩpar 
(VC, 4; EE, 2); alĩpara (EE, 2); alĩparã 
(EE, 1); alĩpase (VC, 1); alĩpaste (VC, 
1); alĩpe (VC, 1); alĩpou (EE, 1); alympa 
(S, 1; VC, 1); era alimpada (EE, ); era 
alimpado (VC, 1; EE, 1); for alinpado 
(S, 1); forõ alimpados (EE, 1); forom 
alimpados (EE, 2); fosse alimpada (VC, 
1); fosse alimpado (VC, 2); fossemos 
alimpados (VC, 1); foy alimpada (EE, 
2); foy alimpado (EE, 1); foy alĩpada 
(EE, 2); he alimpado (EE, 1); seer 
alimpada (VC, 1); seja alinpado (VC, 
1); sejam alimpados (VC, 1); sejamos 
alimpados (EE, 1); seres alimpados (VC, 
1); sõ alimpados (VC, 1); som alimpados 
(VC, 2; EE, 1); som alinpadas (S, 1); 
somos alĩpados (VC, 1); son alĩpados 
(EE, 1). Contextos: «Ho jejuũ alimpa 
ha vontade dos maaos pẽsamẽtos» (S); 
«se nom lauã e alimpã as vestimẽtas e 
calezes como deuẽ» (S); «Alimpa me cõ 
vassoiras da cõfissõ das çugidades dos 
viçios» (VC); «e alimpa te de todallas 
temporaaes e faze te liure das cousas 
carnaaes» (VC); «lauaae e alimpaae 
a vossa geeraçõ» (VC); «lauade vos e 
seede limpos e alimpaae vos» (VC); 
«assy a ygreja alimpada e purguada sera 
offereçida a deus» (VC); «Despois que 
o saçerdote he lauado e alimpado» (S); 
«asy os coraçõees alimpãdo de pecados 

de dẽtro» (S); «Aproueitã os maaos 
aos boos alimpãdo os de guisa que se 
em elles ha algũa ferrugẽ de pecado 
que seja limada per exercicio» (VC); 
«forõ por Christo alimpados» (EE); «e 
veerte lauar os pees dos discipollos e 
alimpallos cõ o lenço» (VC); «Muytos 
se alimpam e bauptizam» (EE); «e cõ os 
cabellos alimpamos os pees do senhor» 
(VC); «nos lançooes con que cobren ho 
altar ou com que alimpan ho calez» (S); 
«alimpando o coraçõ humano de toda 
cuydaçõ sobeja» (VC); «alimpandoa 
do pecado original» (VC); «E assi a 
misericordia natural de sy meesma se 
mete dẽtro na vista do coraçõ alimpao 
dos maaos humores» (VC); «e alimpar 
o rostro e despois cheyrar as maãos» 
(RP); «E a elle perteence ouuir nos 
e alimpar nos de toda çugidade de 
pecados» (VC); «e alimpar se segũdo o 
custume da ley» (VC); «e alimpara deus 
toda lagrima dos olhos delles» (EE); «ca 
todollos elemẽtos con o queimamento 
do fogo se alimparã» (EE); «no fogo 
se alimparam os escolheytos» (EE); 
«por se sanctificarẽ e alimparẽ per 
oraçoões e sacrifiçios» (VC); «Se tu 
ergo te alimpares dos pecados açẽderas 
em ti fogo do amor diuinal» (VC); 
«ligeiramẽte alimparia a sua alma da 
çugidade do pecado» (VC); «e alimparse 
mujto das çugidades dos pecados» 
(VC); «deue lauarsse e alimparsse sua 
cõçiẽçia per lagrimas de pẽdença» (S); «e 
tangeo dizẽdo (quero alimparte)» (VC); 
«alimpas as suas magoas quanto em ty 
he» (VC); «por este pecado original 
alimpase e lauasse per bautismo» (S); 
«assy alimpasse o aar e todallas cousas 
dos çeeos cõ sua paixom» (EE); «e nõ 
alimpasses a ty per peendença» (VC); «e 
assi alimpaste os pees do senhor» (VC); 
«assy como alimpaua a terra con a sua 
cõuersaçom» (EE); «acoauã e alimpauã 
o moxã» (VC); «porque os judeos em 
ella se aparelhauam de se alimpar e 
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alimpauamse» (VC); «e alimpauaos 
cõ aquelle lenço que tijnha derredor de 
sy» (VC); «Alimpay o velho formẽto 
que sejaaes noua massa como sooes 
asmos» (EE); «Molher da me esse pano 
cõ que alimpe o rostro» (HV); «para 
que se alimpe e alimpada se guarda no 
thesouro» (EE); «alimpe da freuma e lãça 
fora os maaos humores» (RP); «e alimpẽ 
suas obras com esmollas e lagrimas» 
(VC); «Alimpẽ nos senhor os sacramẽtos 
que filhamos» (VC); «e alimpemos de 
todo os pecados e viçios» (VC); «rogo 
e peço que misericordiosamẽte os 
perdooes e alimpes» (VC); «alimpesse 
que posse veer deus» (VC); «e lauaoos 
com suas maãos e alimpoos e beijos» 
(VC); «ca ha contriçom e ha ffe da ygreja 
vniuerssal os alimpou do pecado» (S); 
«e lauados alimpou os deuotamente» 
(VC); «e alimpoua e beijo a sua boca» 
(VC); «Christo tãgeo a carne do guaffo e 
alimpouo» (VC); «chorou tãto que lauou 
os pees do senhor e alimpouos cõ seus 
cabellos e beyjauaaos e vntaua» (VC); 
«Ho sseptimo alinpa a conçiençia» 
(S); «resuçitade os mortos. alinpaae os 
guaffos» (VC); «pella ffe forõ purificados 
e alinpados os coraçõees delles» (S); «e 
depojs daquelles sete dias esteuesse 
a molher .xxxiij. dias seguintes no 
alinpar do seu sangue» (EE); «ficando 
todollos outros discipollos linpos cõ 
aquelle que os alinpara» (VC); «Eu te 
peço e rogo senhor que tu me alinpes 
as minhas afeiçoões e desejos» (VC); 
«teue por bem lauar e alinpiar o poo dos 
vossos pees» (VC); «e con o lenço que 
tijnha cingido alinpou os pees» (VC); 
«alinpoulhe a cara e beyjouo» (VC); 
«pellas quaaes ha alma se alĩpa e se faz 
fermosa» (EE); «bẽauẽturadas som as 
lagrimas que alĩpã a benigna maão do 
criador» (VC); «foy a molher e alĩpada 
de todos os peca[d]os» (VC); «o qual 
tu oolha alĩpãdo o rostro» (VC); «e por 
tãto cantamos na ygreja ou oramos que 

nos alĩpados per abstinencia cantemos 
gloria a elle» (VC); «e alĩpãna e afeitãna 
e guardãna» (VC); «e laua os cõ as 
lagrimas e alĩpaos cõ os cabelhos» (VC); 
«se nõ forõ acabados de alĩpar em ho 
purgatoryo» (EE); «e todo aquelle que 
traz fruyto alĩpara» (EE); «e alĩparã ẽ 
ho fogo» (EE); «apurase e alĩpase de 
maneira que seja sujeito de honestidade» 
(VC); «e alĩpaste os gaffos» (VC); «por 
tal que deus alĩpe algũa ora as suas 
lagrimas» (VC); «quando as conçiẽçias 
dos homeẽs preegando tornou do 
peccado delles e as alĩpou» (EE); «os 
que lhes quita e alympa este sacramento» 
(S); «e ẽ .lxxx. dias era alimpada sem 
offerta» (EE); «era alimpado quãto aa 
limpeza da carne» (EE); «nenhuũ non 
pode alcançar a graça da vida spiritual 
se nõ for alinpado primeiramẽte» 
(S); «E aconteçeo que como fossem 
forõ alimpados» (EE); «Como fossem 
forom alimpados» (EE); «por tal que 
a natureza do aar fosse alimpada dos 
spiritus malignos» (VC); «por tal que nos 
fossemos alimpados das çugidades dos 
pecados» (VC); «e logo foy alimpada 
sua gaffem» (EE); «e logo foy alĩpada 
sua gaffem» (EE); «ca pella ffe o 
pecador he alimpado» (EE); «mereçe 
seer alimpada com a maão do senhor» 
(VC); «e seja alinpado o graão da palha» 
(VC); «e do amor e desejo dellas sejam 
alimpados com confissom ameude feita» 
(VC); «e seres alimpados e lauados de 
todas vossas çugidades» (VC); «porque 
no fogo da tribulaçõ sõ alimpados 
os pecados» (VC); «som alinpadas 
as mazelas e çugydades dalma» (S); 
«per o spiritu sancto somos alĩpados 
no bauptismo» (VC); «os gaffos son 
alĩpados» (EE).

alionado, adj. (do part. de aleonar, este 
de a- + leão + -ar). O mesmo que 
aleonado: da cor do leão. Formas: 
alionada (C, 1). Contexto: «nom façam 
os ditos vestidos de pano de laã de coores 
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desonestas nem tragam barretes dellas .s. 
vermelha, verde, amarela, alionada, coor 
de cravo» (C).

alivamento, subs. (de alivar + -mento). 
Ato ou efeito de alivar ou aliviar; 
alívio; lenitivo. Formas: aliuamẽto 
(VC, 3). Contextos: «todos aquelles 
que por cõsollaçom e aliuamẽto do 
corpo te quiserem tirar do boo exerçiçio 
do spiritu» (VC); «Se por se o homẽ 
queyxar a seu amigo reçebe aliuamẽto da 
sanha e toruaçõ que tragia» (VC); «mais 
reçebera cõ paixõ e aliuamẽto» (VC).

alivar, vb. O mesmo que aliviar. Formas: 
aliua (VC, 1); he aliuada (VC, 1); seja 
aliuada (VC, 1). Contextos: «Itẽ o 
pellegrim de todas aquellas cousas 
que lhe nõ perteençẽ se descarregua e 
aliua» (VC); «A primeira que a toruaçõ 
he aliuada» (VC); «toda a penna seja 
aliuada ao penitente» (VC).

aliviar, vb. (do lat. alleviare). Fazer 
mais leve o peso; dar alívio; suavizar. 
Formas: aleuiado (VC, 1); aliuiar (S, 1). 
Contextos: «sentirsea mais aleuiado e 
descarreguado» (VC); «asi como pẽssar 
homen de aliuiar de sua culpa e agrauar 
ha alhea» (S).

aljava, subs. (do árabe al-djah’aba). Bolsa 
ou estojo onde se guardam as armas. 
Formas: aljaua (EE, 2). Contextos: «E 
na sua aljaua me scõdeo» (EE); «Pello 
qual se entende puridade e claridade da 
ensynança de Christo (na sua aljaua)» 
(EE).

aljaveira, subs. (de aljava + -eira). Bolsa 
ou estojo. Formas: aljaueyra (VC, 
1). Contexto: «tirou elle hũa copa ou 
vaso que tragia consigo na aljaueyra e 
britouo» (VC).

alma, subs. (do lat. anima-m). Espírito. 
Formas: aalma (VC, 1; EE, 1); alma (S, 
95; TC, 19; VC, 1071; HV, 1; C, 3; EE, 
145); almas (S, 20; TC, 14; VC, 236; HV, 
1; C, 18; EE, 38); dalma (S, 11; VC, 9; C, 
1; EE, 5). Contextos: «o meu coraçom e 
a minha aalma e carne se allegraram em 

deus viuo» (VC); «saluara sua aalma da 
morte» (EE); «a alma he milhor que o 
corpo» (TC); «os diaboos lhe leuarom a 
sua alma ao inferno para sempre» (HV); 
«quanto mais he liurar da morte a alma 
que ha de vyuer em o çeeo sem fym» 
(EE); «e curã pouco do prijgo de suas 
almas que ocuparõ as cousas alheas» 
(S); «fazẽ estas cousas por uãa gloria 
que lhes nõ aproueita aas almas» (TC); 
«e ẽformaçam das suas almas» (HV); 
«carater he huã calidade spiritual dalma» 
(C); «cometẽ cura dalmas aos monjes» 
(S); «mais pecam os prellados e os que 
ham cura dalmas mais que os outros» 
(VC); «nehuum clerigo nem frade que 
nam tiuer cura dalmas nõ cante sem 
liçença» (C).

almário, subs. (do lat. armariu-m). O 
mesmo que armário: móvel para guardar 
ojectos. Formas: almarios (VC, 1). 
Contexto: «os almarios e as arcas tã bẽ 
teẽ liuros ẽ si» (VC).

almática, subs. (do lat. dalmatica vestis, 
túnica larga e de mangas compridas). 
O mesmo que dalmática: paramento 
litúrgico usado pelos diáconos. Formas: 
almaticas (VC, 1). Contexto: «as pallas 
e corporaaes e as almaticas e mantos do 
altar e as aluas e vestimẽtas» (VC).

almenara, subs. (do árabe al-menara). 
Facho ou fogueira colocado num lugar 
alto para dar sinal ao longe. Formas: 
almenara (VC, 1). Contexto: «onde 
Theophilo diz que os chamarõ per 
açenamẽto ou almenara» (VC).

almocreve, subs. (talvez do árabe al-
mukári). Indivíduo que conduz bestas 
de carga; recoveiro. Formas: almocreue 
(C, 1); almocreves (C, 1). Contextos: 
«E do almocreue ou recoueiro pague de 
cada besta .xv. reaes» (C); «Almocreves 
.xx. reaes» (C):

almoeda, subs. (do árabe al-munada). 
Venda em hasta pública; leilão. Formas: 
almoeda (HV, 1; C, 1). Contextos: «nos 
queremos fazer almoeda dos judeus que 
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estã aqui» (HV); «seja este bezerro ou 
bacoro ou agno posto em almoeda e 
vendido a quem por elle mays der» (C).

almoedar, vb. (de almoeda + -ar). Pôr em 
almoeda; leiloar. Formas: almoedallos 
(C, 1); forẽ almoedados (C, 1). Contexto: 
«mandamos almoedallos ou avallialos 
per maneira suso dita» (C); «assi se 
pague jnteiramẽte o dizimo do que forẽ 
almoedados ao tempo do dizimar» (C).

almofada, subs. (do árabe al-muhaddâ). 
Saco estofado para encosto ou assento. 
Formas: almofada (VC, 4); almofadas 
(VC, 1); almoffada (VC, 2). Contextos: 
«e entõ he lhe posto sob a cabeça 
almofada ou chumaço de pẽna» (VC); 
«nẽ cabeçaaees ou almofadas» (VC); 
«quando poões o teu corpo no estrado 
ou leito e a cabeça na almoffada seja a ty 
assi como foy a sam Johã que adormeçeo 
encostado sobre os peitos de Jesu» (VC).

almofariz, subs. (do árabe al-miharás). 
Recipiente para triturar e misturar 
substâncias sólidas. Formas: almofariz 
(VC, 1). Contexto: «Aquellas cousas 
som como speciarias e materiaaes das 
boticas. e aquesto como almofariz em 
que as moyo» (VC).

almogávar, subs. (do árabe al-mugáuir). 
Guer re i ro ;  cava le i ro .  Formas: 
almogaueres (EE, 1); almoguauares 
(VC, 1). Contextos: «foy preso pellos 
almogaueres delrey de Babilonia» (EE); 
«guarda me eu to peço de dentro e de fora 
contra os spritamentos e almoguauares 
da soberua» (VC).

almotolia, subs. (do árabe al-mutlia). 
Vaso para guardar azeite. Formas: 
almotollyas (VC, 1). Contexto: «as 
sesudas o tomarõ em suas almotollyas e 
as lampadas cõ ellas» (VC).

aloés, subs. (do grego ¢λόη, ης, pelo lat. 
aloes). Planta, gel ou fibra extraídos da 
planta com o mesmo nome. Formas: 
alloe (VC, 2); alloes (VC, 3); aloes (RP, 
1). Contextos: «trazia mirra e alloe» 
(VC); «E confazesse aqueste vnguẽto 

de mirra. e de alloes. e de ençẽço» (VC); 
«e com lenho de aloes que he melhor de 
tudo» (RP).

alojamento, subs. (de alojar + -mento). 
Ato ou efeito de alojar; arrumação; 
pousada. Formas: allojamento (VC, 
1); alojamento (VC, 1). Contextos: «ou 
baylha assy como Dauid no allojamento 
da archa» (VC); «A vos homẽs he dada 
aquesta ascensom e aquesta cheguada. e 
aqueste alojamento sobre todollos ceeos 
aa deestra de deus padre» (VC).

alojar, vb. (de a- + loja + -ar). Oferecer 
hospedagem ou abrigo; guardar; colocar; 
situar. Formas: allojar (VC, 1); allojara 
(VC, 1); alogey (VC, 1); alogou (VC, 
1); aloja (VC, 1); alojar (VC, 1); alojar 
me (VC, 1); alojares (VC, 1); alojassem 
(VC, 1); alojaste (VC, 1); alojaua 
(VC, 1); alojẽ (VC, 1); alojou (VC, 3); 
formos alojados (VC, 1); sejã alojados 
(VC, 1); serã alojados (VC, 1); seram 
alojados (VC, 1); somos alojados (VC, 
1). Contextos: «oremos por tal que 
tenha por bem nos allojar sobre a agoa 
da refecçom e fresca» (VC); «cõ razõ 
allojara elle os justos aa destra» (VC); 
«eu te alogey e puge antre os delleitos 
e viços do parayso» (VC); «o filho de 
deus encorporandoos assy meesmo 
os alogou aa deestra do padre» (VC); 
«Aly pois aloja tua fazenda onde tees 
tua patria ou terra» (VC); «o qual sem 
mereçimento quis assentar e alojar sua 
cadeyra no mais alto lugar» (VC); «teẽ 
por bẽ no postumeyro juyzo alojar me 
aas deestras» (VC); «studa de a alojares 
no coraçom» (VC); «e em o cellestrial 
lume a ssituassem e alojassem» (VC); 
«e ajnda estes tu que alojaste tua morada 
em os pacificos» (VC); «alojaua e 
asentoua em a cadeira da gloria» (VC); 
«e que os pobres alojẽ em sua herẽça 
os ricos» (VC); «E Christo alojou a sua 
madre aa deestra parte» (VC); «porque 
se formos alojados em ella trajeremos 
darredor de nos a semelhãça e exemplo 
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do senhor» (VC); «e que cada huũs 
destes sejã alojados per os outros» (VC); 
«estes serã alojados em o graao octauo 
ou ordem dos cherubijns» (VC); «Em 
o septimo graao ou ordẽ dos thronos 
seram alojados» (VC); «ca nos nõ somos 
alojados aqui em a vida presente» (VC).

alongadamente, adv. (de alongado 
+ -mente). Por muito tempo. For-
mas: alongadamẽte (VC, 1). Con-
texto: «he necessario fugir e passarse 
alongadamẽte» (VC).

alongamento, subs. (de alongar + -mento). 
Ato ou efeito de alongar-se; aumento; 
tardança. Formas: allonguamento (VC, 
1); alõgamẽto (VC, 1); alõguamẽto 
(VC, 2); alongamento (S, 1; VC, 1); 
alonguamento (VC, 2); alonguamẽto 
(VC, 2). Contextos: «he dito spiritu nom 
limpo por crueldade e allonguamento 
que tem de deus» (VC); «a qual molher 
por a mĩgua e alõgamẽto da caridade 
foy feita fria e corcouada» (VC); «hũa 
grande defferẽça de mereçimẽtos e huũ 
grãde alõguamẽto de stados» (VC); 
««rromaria, trabalho, alongamento de 
comer» (S); «aderẽçam muyto melhor. 
no hermo .s. ao alonguamento das 
cousas mũdanaaes» (VC); «e algũas 
vezes ouuirõ e lhes sera dicto cahos e 
alonguamẽto grãde sta antre nos e vos» 
(VC).

alongar, vb. (de a- + longo + -ar). 
Afastar; aumentar; tardar. Formas: 
aalonguado he (VC, 1); allõguado (VC, 
1); alõgamonos (VC, 1); alõgar (VC, 
2); alõgou (VC, 2); alõgua (VC, 3); 
alõguada (VC, 4); alõguado (VC, 6); 
alõguado he (VC, 1); alõguados (VC, 
3); alõguar (VC, 3); alõguase (VC, 
1); alõguasse (VC, 1); alõguaua (VC, 
1); alõgue (VC, 1); alomgam (S, 1); 
alomgao (TC, 1); alomgar (S, 1); alonga 
(S, 2); alongada (VC, 1); alongadas (VC, 
1); alongado (VC, 1); alongados (VC, 1); 
alongalas (S, 1); alongan (S, 1); alongar 
(S, 3; VC, 1); alongaste (VC, 1); alongey 

(S, 1); alongou (VC, 1); alongua (VC, 
4); alonguã (VC, 2); alonguada (VC, 
7); alonguada he (VC, 1); alonguadas 
(VC, 2); alonguado (VC, 11); alonguado 
he (VC, 1); alonguados (VC, 2); 
alonguamos (VC, 1); alonguar (VC, 6); 
alonguarõse (VC, 1); alonguẽ (VC, 1); 
alonguey (VC, 1); erã allonguados (VC, 
1); era alõgado (VC, 1); eram alonguadas 
(VC, 1); fosse alõgada (VC, 1); fosse 
alõguado (VC, 1); foy alõguada (VC, 
1); halongãdoo (S, 1); he alõgado (VC, 
1); he alongada (VC, 1); he alonguada 
(VC, 1); he alonguado (VC, 3); seer 
alongado (VC, 1); seer alonguado (VC, 
1); seja alonguada (VC, 1); sõ alõguadas 
(VC, 1); sõ alõguados (VC, 1); somos 
allongados (EE, 1); somos alõguados 
(VC, 1); stã alõguados (VC, 1); sta 
alongado (VC, 1); sta alonguado (VC, 
1); stando alonguadas (VC, 1); star 
alõguado (VC, 1); staua alonguado (VC, 
1); stauã alonguados (VC, 1); stauam 
alonguadas (VC, 1); teer alonguado 
(VC, 1). Contextos: «muyto aalonguado 
he da bem avẽturança da gloria a 
louuamjnha» (VC); «por ello tãto sera 
mais allõguado e afastado delle» (VC); 
«e alõgamonos e partimonos delle» 
(VC); «mas por a afastar e alõgar» (VC); 
«per que se alõgou delle» (VC); «senõ 
que se lhe alõgua mais a morte» (VC); «e 
a tenhamos por peregrina e alõguada do 
nosso padre» (VC); «Onde som lançado 
e alõguado da vista dos teus olhos» 
(VC); «Tã alõguado he de mi ho odio» 
(VC); «estã mujto alõguados dalgũa 
cousa que queriã auer» (VC); «e faz 
alõguar o homẽ da verdade de deus per 
estes sentidos carnaaes» (VC); «porque 
ajnda que corporalmente se alõguase o 
seu amor sempre o guardou firmemente 
e teue apeguado no coraçom» (VC); 
«porque elle nom alõguasse a caridade» 
(VC); «pois que tanto alõguaua sua 
preeguaçom» (VC); «e alõgue todo 
aazo de escandalo» (VC); «e como a 
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dilatan e alomgam» (S); «esto acõtece 
quando o homẽ pode fazer algũ bem 
nom no faz mas alomgao de sy» (TC); 
«o juiz pode alomgar ou abreuiar este 
termo» (S); «esto he por que Deus 
sse alonga dos luxuriossos e da pena 
aaquelles que seguem os delleytes 
da carne» (S); «e o ceeo aberto. a 
maldiçom alongada» (VC); «andar por 
terras stranhas muy alongadas» (VC); 
«com quã grande perijgo homẽ anda 
alongado do senhor» (VC); «Onde 
pagaãos chamamos aquelles que veemos 
alongados e afastados da cidade de 
deus» (VC); «non fazer logo as cousas 
que a de fazer e alongalas» (S); «Ho 
.xiij. que alongan de fazer justiça e 
fadigam as partes de muytas expẽsas 
e nojos» (S); «por rrefuir do dereito e 
alongar os preitos» (S); «afastastete de 
my e alongaste o amigo e o proximo» 
(VC); «me alongey fugindo e fiquey 
soo» (S); «quanto elle se alongou de deus 
pecãdo» (VC); «porque a vida tẽporal 
nõ se estẽde nem alongua por ho homẽ 
auer muytas riquezas» (VC); «porque se 
os amjgos se alonguã huũs dos outros 
per partida ascendẽ se mais no amor e 
desejo que se teem» (VC); «quanto anda 
alonguada do senhor» (VC); «Ay de 
my ca a minha morada alonguada he» 
(VC); «stauã outras muytas molheres 
alonguadas veendo» (VC); «E que 
cousa he de jazer huũ lenço alonguado 
do outro» (VC); «E o padecimento 
dos sanctos muy alonguado he do 
padeçimento e marteiro de Christo» 
(VC); «nõ em huũ loguar mas em tres 
alonguados huũ de outro lançadura de 
hũa pedra» (VC); «Seja pois a regla da 
nossa vida a paixõ do saluador ca tãto 
nos somos dessollados quãto nos mais 
alonguamos daquesta regla e trellado» 
(VC); «faze me eu te rogo aleuantar e 
alonguar dos desejos terreaaes» (VC); 
«fugerom e alonguarõse de my» (VC); 
«aqueste amor poõe tu em my e o temor 

enpeeçiuel. e a voontade carnal se 
alonguẽ e se partam de my» (VC); «ex 
que eu me alonguey fugindo e morey 
apartado» (VC); «mostrasẽ quanto erã 
allonguados do desejo das riquezas» 
(VC); «o qual era alõgado e çarrado per 
o peccado» (VC); «Ou eram alonguadas 
em respecto da quelles algozes» (VC); 
«E quis que fosse alõgada da terra huũ 
pouco» (VC); «E como ajnda fosse 
alõguado» (VC); «e que a naue que foy 
alõguada da terra foy loguo leuada ao 
porto» (VC); «halongãdoo das coussas 
presentes e temporaees» (S); «nom he 
alongada de ty a sua misericordia» (VC); 
«he alonguado de nos Christo e partido» 
(VC); «E soportar de seer alongado da 
sua molher e filhos» (VC); «assy seja 
alonguada e muyto mas alonguada cada 
vez esta tẽptaçõ» (VC); «sõ alõguadas 
muyto de algũs religiosos» (VC); 
«somos allongados de deos» (EE); «se 
nos somos alõguados da virtude» (VC); 
«e por quanto stã alõguados e se lhes 
de tarda o regno cellestrial» (VC); «o 
qual sta alongado de Jherusalem per .lx. 
staaos» (VC); «e comemorarom dellas 
stando alonguadas» (VC); «deue star 
alõguado cõsijrãdo humildosamẽte a 
sua baixeza» (VC); «o qual regno staua 
alonguado pera vijnr ãte da vijnda de 
Christo» (VC); «pois que a fraqueza 
do seu entẽder elles stauã alonguados 
delle» (VC); «as molheres stauam 
alonguadas da cruz» (VC); «e em teer 
alonguado todo o mal que outrossy he 
cousa necessaria» (VC).

alonge, loc. adv. (de a- + longe). Para 
longe; para um lugar distante. Formas: 
alonge (VC, 4). Contextos: «lançarem 
alonge o vosso nome» (VC); «todollos 
beẽs e lança alonge ou lança fora» (VC); 
«mouẽ e deitã alonge o fructo do bẽ 
spiritual» (VC); «e nom assy como corpo 
de malfeitor fosse lãçado alonge» (VC).

alosna, subs. (do grego ¢λόη Ñξύνης, 
aloés azedo, pelo lat. aloxina-m). 
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Absinto. Formas: alosna (VC, 3; RP, 
1). Contextos: «da minha muj profũda 
humildade quanto ao segũdo e da 
alosna e fel .s. da muj amargosa paixõ» 
(VC); «sey abeuerada de alosna e çumo 
amargoso» (VC); «comprio me de 
amargura e enbebedoume de alosna e da 
cousa fera» (VC); «e de alosna e ysope 
e arruda» (RP).

alpendre, subs. (talvez do lat. appendere, 
pendurar). Cobertura saliente de um 
edifício; coberto. Formas: alpẽder 
(VC, 2); alpẽderes (VC, 1); alpẽdre 
(VC, 1); alpẽdres (VC, 1); alpender 
(VC, 2); alpendere (EE, 2); alpenderes 
(VC, 2); alpendre (VC, 1). Contextos: 
«Desy apres da negaçõ sayse Pedro 
fora do alpẽder ou da casa deãteira» 
(VC); «porque fazia frio como sooe 
de fazer nos alpẽderes depois de mea 
note» (VC); «Andaua Jhesu no templo 
.s. no alpẽdre de Sallomõ» (VC); 
«por satisfazerẽ aa sua auareza em os 
alpẽdres do templo» (VC); «eram todos 
de huũa voõtade em ho alpendere de 
Sallomom» (EE); «E entro em o paaço 
deanteiro ou no alpender porque a 
porteira o chamou» (VC); «conuem a 
saber, os apostollos. (em o alpendere 
de Salomon)» (EE); «mas ajnda se 
entendẽ os adros e alpenderes e lugares 
que estauã darredor» (VC); «E chamauã 
aaquelle lugar o oratorio ou alpendre ou 
postigo de Salamom» (VC).

alporcar, vb. (de alporca + -ar; alporca, de 
al- + lat. porca-m, sulco, rego). Plantar 
por estaca; enraizar uma planta. Formas: 
alporcassẽ (VC, 1). Contexto: «e como 
quer os adubadores della a cauassem e 
alporcassẽ darredor do pee cõ alferçe de 
aguda ẽuẽçõ» (VC).

alqueire ,  subs. (do árabe al-kail). 
Recipiente quadrado utilizado para 
medir cereais. Formas: alqueire (EE, 
1); alqueyre (EE, 2). Contextos: «de 
fũdo do alqueire» (EE); «nehuũ nõ 
ençende a candea e ha poõe debayxo do 

alqueyre mas sobre ho castiçal» (EE); 
«Nem açẽdem ha candeea e a poõe sob 
ho alqueyre» (VC).

altamente, adv. (de alto + -mente). Em 
lugar alto; elevadamente. Formas: 
altamente (VC, 8; EE, 1); altamẽte 
(VC, 7). Contextos: «por que me 
penetre altamente com grande virtude» 
(VC); «non podia mais altamente seer 
louuada a caridade» (EE); «e muyto 
mais altamẽte a virgẽ Maria entendia a 
profundeza da verdade per esse meesmo 
spiritu sancto» (VC).

altar, subs. (do lat. altare-m). Local 
num templo destinado aos sacrifícios 
sagrados. Formas: altar (S, 103; VC, 61; 
C, 2; EE, 18); altares (S, 2; VC, 17; C, 2); 
daltar (C, 1). Contextos: «leuala ao altar 
e ofereçer aly aquela candea açẽdida» 
(S); «clerigo sacerdote que clerigo morto 
emuolue na pala do altar, dez anos e meo 
faça de peendença por yso» (TC); «ataa 
o sãgue de Zacharias filho de Barachias 
o qual matastes ãte o templo e o altar» 
(TC); «a huũ cabo ou canto do altar leuã 
o liuro missal a outro canto» (VC); «diz 
a glosa que nũca falleçera o sacramẽto 
do altar ẽ quãto o mundo durar» (EE); 
«edificã os altares dos marteres» (VC); 
«vestimentas brancas, frontaes, mantẽs 
daltar, cortinas se lauem duas vezes no 
anno» (C).

altarado, subs. (do part. de alterar). O 
mesmo que alterado: agitado. Formas: 
altarados (C, 1). Contexto: «nelle 
peccam todollos altarados que se 
estimam e louuam mays do que deuem» 
(C).

alteradamente, adv. (de alterado + 
-mente). Com agitação; de forma 
anormal. Formas: altaradamẽte (HV, 
1); alteradamente (VC, 1). Contextos: 
«e respõdeole altaradamẽte ameaçãdoo» 
(HV); «esto soaua mais alteradamente» 
(VC).

alterar, vb. (do lat. alterare). Modificar; 
perturbar. Formas: alterada (VC, 1); 
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alterar (VC, 1). Contextos: «foy feyto 
a semelhança da sua cara alterada e 
nõ outra» (VC); «E por a virtude que 
ha de alterar significa a pallaura do 
euangelho» (VC).

altercação, subs. (do lat. altercatione-m). 
Discussão; debate. Formas: altercaçõ 
(VC, 1). Contexto: «e vee aqueste 
spãtoso juyzo ẽ que se faz altercaçõ e 
pregunta das obras da misericordia» 
(VC).

alteza, subs. (do lat. tardio altitia-m). 
Altura; elevação. Formas: alteza (S, 
5; VC, 104; EE, 5); altezas (TC, 1; 
VC, 14). Contextos: «tamta he ha 
alteza e exçelençia deste ssacramento 
que nõ a ẽtendimẽto dos homẽs que o 
podesem penetrar» (S); «avemos de 
alcançar grande alteza por os grados 
das vertudes» (S); «pois que te demoue 
a aueres appetito dalgũa alteza por causa 
ou occasiõ de fazer algũa caridade» 
(VC); «he da alteza do estado» (EE); 
«Asy como se Deus morase nas altezas 
grandes dos moesteiros o nas pinturas 
das paredes e nom morase nas almas 
lĩpas dos pecados» (TC); «porque vee 
como os ha de gualardoar em as altezas» 
(VC).

altíssimo, subs., adj. (do lat. altissimus, 
a, um). Superlativo de alto; muito alto. 
Formas: altissima (VC, 1); altissimo 
(EE, 3); altissimos (EE, 1); altissymos 
(EE, 1). Contextos: «e auer cõ elles ho 
jornal da altissima gloria eternal» (VC); 
«Seerey semelhante ao altissimo» (EE); 
«do meesmo deus o qual he altissimo» 
(EE); «e dizendo gloria nos altissimos 
çeeos a deus» (EE); «Gloria seja nos 
altissymos çeeos a deus» (EE).

altivo, subs. (de alto + -ivo). Presunçoso; 
orgulhoso. Formas: altiuos (VC, 1). 
Contexto: «e nom curam delle os altiuos 
e soberuosos» (VC).

alto, subs., adj. (do lat. altus, a, um). 
Elevado; superior. Formas: alta (S, 11; 
VC, 103; EE, 12); altas (S, 1; VC, 57; 

HV, 1; EE, 4); alto (S, 14; TC, 1; VC, 
193; HV, 1; C, 2; EE, 29; RP, 2); altos 
(VC, 16; EE, 7); dalto (S, 1; VC, 2). 
Contextos: «o diachono ou saçerdote 
diz alta voz» (S); «Foy da ordẽ muy 
alta» (EE); «admjnistrar grãdes e mui 
altas cousas» (S); «deziã a altas vozes» 
(S); «as aas da aguya voa aas mais 
cosas mais altas» (VC); «brasfemã e 
arenegãdo muyto alto e poderoso nome 
do senhor Deus» (TC); «Eu seerey cõtra 
o Aguyã ou em o costado do agujã e 
serey semelhauel ao muyto alto» (VC); 
«a virtude do mui alto te asõbrara» (C); 
«atee que sejaaes vestidos da vertude 
do alto» (EE); «he alto e fũdo e lõgo e 
largo» (EE); «do alto veraão se muda 
a manhaã muytas vezes» (RP); «e em 
special em o alto veraão» (RP); «E como 
outrosy esguardam aquelles muy altos 
vigiadores e duques» (VC); «E como o 
trouuerõ os altos saçerdotes» (EE); «o 
que cay dalto por sseu apressuramento e 
arrabatamento» (S); «nascer alguũ dalto 
linhagẽ» (VC).

altura, subs. (segundo uns, de alto + 
-ura; segundo outros, do lat. tardio 
*altura-m). Dimensão de um corpo 
considerado verticalmente; estatura; 
ponto elevado; céu; momento. Formas: 
altura (VC, 3; EE, 11); alturas (VC, 1; 
EE, 1). Contextos: «Que cousa scripueo 
ẽ a terra a altura nõ he çerto» (VC); 
«sobjugou todo o mũdo e toda ha altura 
da sabedoria» (EE); «seja a largueza e 
a longura e a altura e fundura» (EE); 
«outorgua me que eu nũca senta de my 
em meu coraçom alturas de soberba» 
(VC); «paz no çeeo e emxalçada gloria 
nas alturas» (EE).

alugador, subs. (de alugado + -or). O que 
aluga. Formas: alluguadores (VC, 2). 
Contexto: «Do arrẽdamẽto ou aluguer 
da vinha: e dos maaos ensangoẽtados 
alluguadores» (VC).

alugar, vb. (do lat. allocare). Dar ou 
tomar de aluguer; arrendar. Formas: 
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a lugou a (VC, 1); allugarõ (VC, 1); 
allugou (EE, 2); alugada he (VC, 1); 
alugados (VC, 2); alugar (S, 1; VC, 1); 
alugaste (VC, 1); alugou (VC, 1; EE, 
1); alugou a (VC, 2); aluguados (VC, 
1); aluguaria (VC, 1); he allugada (VC, 
1); he allugado (EE, 1); he alugada 
(VC, 1); ouuerõ aluguada (VC, 1); sera 
allugada (VC, 1). Contextos: «e a lugou 
a aos lauradores» (VC); «emuiarõ os 
ministros algozes do adeantado ou do 
corregedor os quaaes elles allugarõ por 
soldada para o prẽderẽ» (VC); «por que 
nẽhuũ nos allugou e dissilhes» (EE); 
«Onde Jeronimo diz alugada he a nos 
a villa com tal cõdiçõ que demos ao 
senhor fructo e rendas a seus tempos» 
(VC); «e os tãgedores alugados pera 
fazerẽ tãgeres e cãtares de plãto» (VC); 
«nem os senhores os poden vender nẽ 
alugar a outro» (S); «a vinha da ygreja 
alugaste aos prellados da ygreja» (VC); 
«Huum homẽ senhor de sua casa prantou 
huũa vinha e alugou a huũs lauradores» 
(EE); «e alugou a a lauradores seus ou 
arendadores» (VC); «poucos sam os 
obreiros mas muytos sam os pastores 
aluguados e por soldada» (VC); «e 
que aluguaria a sua vinha a outros 
lauradores» (VC); «a qual he allugada 
ao homẽ per deus» (VC); «porque he 
allugado e nõ lhe perteençe nenhuũa 
cousa das ouelhas» (EE); «e a vinha he 
alugada a outros» (VC); «E pescauã 
andãdo todos em hũa barcha alhea. a 
qual ouuerõ aluguada ou emprestada» 
(VC); «a vinha da ygreja sera allugada 
a outros a rẽdadores» (VC).

aluguer, subs. (segundo uns, do lat. 
locariu-m; segundo outros, do árabe al-
kira, pelo cast. alquiler). Arrendamento; 
locação. Formas: alluguer (VC, 1); 
aluguer (VC, 1). Contextos: «Do 
arrendamẽto ou alluguer da vinha» 
(VC); «Do arrẽdamẽto ou aluguer da 
vinha» (VC).

alumiação, subs. (de alumiar + -ção). Ato 

ou efeito de alumiar; iluminação. For-
mas: allumiaçõ (VC, 1); alumyaçõ (VC, 
1). Contextos: «mas he mais allumiaçõ 
das precedẽtes e confirmaçõ» (VC); «e 
a quarta em a alumyaçõ dos discipollos 
de que aqui falla» (VC).

alumiado, subs. (do part. de alumiar). O 
que é iluminado. Formas: allumeados 
(EE). Contexto: «e huũs som os que 
allumeã e outros os allumeados» (EE).

alumiador, subs., adj. (de alumiado + 
-or). Que ilumina; iluminador. Formas: 
alomeador (S, 1); alumeador (VC, 2); 
alumiador (VC, 1). Contextos: «Sol, por 
que he alomeador» (S); «Itẽ he chamada 
alumeador porque per splendor de 
graça e exẽplos da sua muy sancta vida 
alumjou o mũdo» (VC); «e em quanto 
strella ou alumeador tẽ semelhãça dos 
contẽplatiuos» (VC); «Outorguame 
senhor o spiritu sancto defendedor contra 
as perseguiçoões e alumiador cõtra os 
errores» (VC).

alumiamento, subs. (de alumiar + -mento). 
Ato ou efeito de alumiar; iluminação. 
Formas:  allumeamento (VC, 1); 
allumeamẽto (VC, 2); allumiamento 
(VC, 1); allumiamentos (VC, 1); 
alomeamẽto (S, 2); alumeamento (VC, 
1); alumeamentos (VC, 1; EE, 1); 
alumeamẽto (VC, 2); alumiamento 
(VC, 3); alumiamentos (VC, 1); 
alumiamẽto (VC, 7); alumjamẽto (VC, 
1); alumyamento (VC, 1). Contextos: 
«E per allumeamento de tal çego he 
necessario auer tres cousas» (VC); 
«o allumeamẽto que faz o senhor aos 
coraçoões dos sandeus» (VC); «E 
pode se per esta strella entender o 
allumiamento da graça» (VC); «dia de 
muytas demostraçoões e allumiamentos 
de Christo» (VC); «E Maria quer dizer 
alomeamẽto, por quanto pario a luz 
do mũdo» (S); «e per alomeamẽto das 
cousas que leemos na escretura» (S); 
«ajnda auiã mester mayor alumeamento» 
(VC); «ca ouue espeçiaes alumeamentos 
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e cõsollaçoões diuinaaes» (EE); «per 
alumeamẽto  dos çeguos» (VC); 
«perdem o verdadeiro alumiamento» 
(VC); «compri de precederem oyto 
alumiamentos que se entendẽ per 
os oyto dias» (VC); «per ensinãça e 
caminhamẽto dos outros e alumiamẽto 
a tornã outra vez a lançar em ella» 
(VC); «e o alumjamẽto da cãdea a que 
os compara» (VC); «Symeom cantaua 
lume e reuelaçom e alumyamento das 
gentes» (VC).

alumiante ,  adj .  (do lat.  medieval 
alluminante-m ,  part. presente de 
alluminare). Que alumia; iluminante. 
Formas: allumeãtes (EE, 1); alumeante 
(VC, 1); alumeãte (VC, 2). Contextos: 
«pellos apostollos allumeãtes a ygreja» 
(EE); «mas sera fogo alumeante» (VC); 
depois que forem empuxadas as treeuas 
e escuridades dos pecados per a graça 
alumeãte» (VC).

alumiar, vb. (do lat. medieval alluminare, 
por illuminare). Iluminar; esclarecer. 
Formas: allomea (EE, 3); allomeado 
(EE, 1); allomee (EE, 1); allume (EE, 1); 
allumea (VC, 2; EE, 8); allumeã (VC, 2; 
EE, 1); allumeada (VC, 2); allumeado 
(VC, 3; EE, 1); allumeãdo (EE, 1); 
allumeados (EE, 2); allumeando (EE, 1); 
allumear (VC, 3; EE, 5); allumeara (EE, 
3); allumearẽ (VC, 1); allumeasse (EE, 
2); allumeaste (VC, 1); allumeaua (VC, 
1); allumee (VC, 4; EE, 1); allumees 
(VC, 1); allumeo (VC, 1); allumeou (VC, 
1; EE, 1); allumia (VC, 4); allumiadas 
(VC, 1); allumiado (VC, 1); allumiandoos 
(VC, 1); allumiar (VC, 3; EE, 1); 
allumiarte ha (VC, 1); allumiou (VC, 1); 
allumja (VC, 1); allumjã (VC, 1); alomea 
(S, 8; EE, 3); alomeada (EE, 1); 
alomeando (S, 1); alomear (S, 4: VC, 1); 
alomeara (EE, 1); alomeye (S, 1); 
alomeyẽ (S, 1); alomeyen (S, 1); alomiara 
(HV, 1); alomyou (EE, 1); alume (VC, 
2); alumea (VC, 34; EE, 2); alumeã (VC, 
2; EE, 1); alumea os (VC, 2); alumeada 

(VC, 6); alumeadas (VC, 1); alumeado 
(VC, 9); alumeados (VC, 2; EE, 1); 
alumeando (VC, 1); alumeandoo (VC, 
1); alumeanos (VC, 1); alumear (VC, 10; 
EE, 2); alumeara (VC, 2; EE, 1); alumeas 
(VC, 3); alumeasse (VC, 3); alumeaua 
(VC, 4); alumee (VC, 5; EE, 2); alumees 
(VC, 1); alumeou (VC, 3); alumia (VC, 
7); alumiada (VC, 1); alumiado (VC, 4); 
alumiãdo (VC, 2); alumiados (VC, 1); 
alumiando (VC, 1); alumiar (VC, 3; C, 
1); alumiara (VC, 2); alumiardes (VC, 
1); alumiaste (VC, 1); alumiaua (VC, 4); 
alumiauã (VC, 1); alumiauam (VC, 1); 
alumiey (VC, 1); alumijem (VC, 1); 
alumiou (VC, 3); alumjã (VC, 2); 
alumjou (VC, 1); alumya (VC, 4); 
alumyada (VC, 1); alumyado (VC, 1); 
alumyara (VC, 1); erã alumeadas (VC, 
1); era alumeado (VC, 1); erã alumiados 
(VC, 1); fora alumeado (VC, 1); foram 
alumiados (VC, 1); forõ allumeados (EE, 
1); forõ allumiados (VC, 2); forõ 
alomeados (EE, 1); forõ alumeados (VC, 
3); forõ alumiados (VC, 3); forom 
allumeados (EE, 1); fosse alumeada 
(VC, 1); fossẽ alumiados (VC, 1); foy 
allumeada (VC, 1); foy alomiado (VC, 
1); foy alumeada (VC, 1); foy alumeado 
(VC, 1); foy alumiada (VC, 1); foy 
alumiado (VC, 5); he allumeado (EE, 2); 
he alomeado (S, 1); he alumeada (VC, 
2); he alumeado (VC, 1); he alumiada 
(VC, 3); sam alumeadas (VC, 1); sam 
alumiados (VC, 1); seede alumeados 
(VC, 1); seer allumeado (EE, 1); seer 
alomeado (S, 1); seer alumeado (VC, 3); 
seer alumiadas (VC, 1); seer alumiado 
(VC, 1); seer alumiados (VC, 2); seera 
alomeada (EE, 1); seja allomeado (EE, 
1); seja alumeado (VC, 1); sejã 
alumeados (VC, 2); seja alumiada (VC, 
1); sejam alumyados (VC, 1); sera 
alumeada (VC, 1); sera alumiada (VC, 
1); sey alumeada (VC, 1); sey alumiada 
(EE, 1); som allomeados (EE, 1); som 
allumeados (VC, 3); som allumeados 
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(EE, 1); somos allumiados (VC, 1); 
somos alumyados (VC, 1); ssejam 
alomeados (S, 1). Contextos: «comuem 
a saber por que allomea aos homeẽs e os 
faz veer» (EE); «(e elle) allomeado por 
deus (magnifestara a emsynãça etc.)» 
(EE); «Assy allomee o vosso lume ante 
os homeẽs» (EE); «o qual foy lume 
allume ante pella verdade da emsynãça» 
(EE); «e agora o ouue quãdo a deos 
allumea para auer conhoçimento delle» 
(VC); «E assy como os rayos do sol cada 
dia allumeã e nõ falleçẽ nẽ mĩgoa por 
ello» (VC); «porque o seu nome he 
Maria que quer dizer cousa allumeada» 
(VC); «Domĩgo ẽ a quĩquagesima do 
çego allumeado em Jerico» (EE); «(e eu 
em elle) allumeãdo e ajudando lhe e dãdo 
lhe cõstancia e esforço» (EE); «Porẽ os 
discipollos de Sam Joham que nam erã 
assy allumeados duuidarõ elle seer 
Christo» (EE); «allumeando a ygreja 
pellos patriarchas» (EE); «quanto em 
elle he e quanto perteençe a elle de 
allumear» (VC); «e como cãdea de 
resplandor te allumeara» (EE); «e nõ 
falleçẽ nẽ mĩgoa por ello nẽ se faz menor 
a sua claridade por mujto allumearẽ» 
(VC); «Ca seu ofiçio foy fazer 
testemunho de Christo que he verdadeira 
luz pera que allumeasse as testemunhas» 
(EE); «Senhor Jhesu Christo que 
allumeaste os olhos do çego da sua 
nascença alumea eu te peço os olhos de 
meu coraçõ» (VC); «per o angeo 
mesegeiro e per o spiritu sancto que 
allumeaua a tua voõtade e entendimẽto 
e te ensignaua» (VC); «porque deos lhe 
allumee ho coraçom» (EE); «e peço aa 
tua misericordia que allumees a minha 
alma» (VC); «de todo geeralmẽte e que 
allumeo a todos» (VC); «assy Christo 
pellos apostollos allumeou a ygreja» 
(EE); «E assi a caridade he fogo e 
allumia mais em a nocte da aduersidade 
e da cõtrariedade que nõ de dia da 
bemauẽturãça» (VC); «som reprehẽdidas 

som clarificadas e allumiadas» (VC); «e 
quãto pois alguem mais allumiado he de 
deus tãto se deue mais exercitar em boas 
obras» (VC); «allumiandoos per graça 
de noua ley» (VC); «(E fugio para o 
Egypto) por allumiar ẽ espicial aos 
daquella terra» (VC); «(E allumiarte ha) 
.s. fazer te ha claro e splandeçente em 
este mũdo per splẽdor de graça» (VC); 
«oje nos amanheçeo ou allumiou o dia 
do nosso remijmẽto» (VC); «e ajnda 
aquella boõa entençom allumja a tua 
obra ora aja boo fim» (VC); «Agora 
chamaos luz do mũdo porque allumjã 
aquelles que som ẽ treuas de ignorãcia» 
(VC); «O sexto que ẽsinãdo alomea, asi 
como faz a ordẽ clerical» (S); «Era luz 
verdadeira que alomea a todo homem 
que vem em este mundo» (EE); «foy assy 
alomeada como se fora dia craro» (EE); 
«E os acolitos seruẽ aos ministros do 
altar aparelhãdo a ostia e o ujnho e 
ençẽdẽdo os çiryos e alomeando» (S); 
«Lux, luz por que para cõtemplar a 
verdade e declarar e alomear os olhos 
do coraçom» (S); «Tu que dormes acorda 
e alleuãtate dantre os mortos e Christo 
te alomeara» (EE); «Faze todo bem que 
poderes por que Deus alomeye teu 
coraçom a pendença» (S); «tenhã os 
çiryos e alomeyẽ quãdo sse lee o 
Euangelho» (S); «nõ por que alomeyen 
e façã claridade material» (S); «deu 
grãdes graças a Deos que os alomiara» 
(HV); «O qual declaraua pellas scrituras 
do velho testamẽto que primeyro 
aprendera de Gamaliel e depois de deos 
que o alomyou» (EE); «em quãto nom 
alume a luz do mũdo» (VC); «sooes 
lucidos pello don de graça que alumea o 
entendimẽto na ffe» (EE); «as vertudes 
que alumeã o pẽssamento» (EE); «e 
alumea os cõ o lume da relligiõ deuinal» 
(VC); «he purguada e alumeada e 
perfeita» (VC); «e alumeadas do lume 
diuinal» (VC); «e foy de todo alumeado» 
(VC); «e alumeados e acesos» (VC); «cõ 
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virtuosas obras ylluçidãdo e alumeando 
magnificaes grandemente» (VC); «stãdo 
aa destra parte do altar alumeandoo» 
(VC); «e alumeanos com a tua claridade» 
(VC); «mas sobre ho candieyro pera 
alumear a todos os que estom na casa» 
(EE); «e o senhor da ffe o alumeara» 
(EE); «es luz verdadeira que alumeas 
todo homẽ» (VC); «assy como se o sol 
alumeasse huũ paao» (VC); «esto he que 
de seu nascimẽto alumeaua ja o ceeo» 
(VC); «Assy alumee vossa luz diante dos 
homeẽs para que vejã vossas booas 
obras» (EE); «eu te peço que alumees o 
meu coraçom» (VC); «e cõmẽdo e 
bebẽdo cõ elles per argumẽtos e 
prouaçoões nos alumeou aa ffe» (VC); 
«mas veeo dar nouas do lume que alumia 
todo homẽ» (VC); «per Maria que quer 
dizer alumiada» (VC); «pero que fosse 
ajnda cõplidamente alumiado da ffe da 
trindade» (VC); «alumiãdo elles a ygreja 
cõ millagres e doutrinas» (VC); «e 
alumiados os çegos» (VC); «os quaaes 
Christo cura alumiando a sua voontade» 
(VC); «Teeram soomẽte candea de çera 
ou dazeite pera se a dita ygreja alumiar» 
(C); «por os muytos millagres cõ que a 
alumiara e que fezera em ella» (VC); 
«por alumiardes per palauras e per 
exẽplo os outros» (VC); «O lume do 
lume e fonte da luz senhor Jhesu Christo 
que alumiaste dous çegos» (VC); «assi 
como Johã que era cãdea e que ardia e 
alumiaua» (VC); «as nossas que nos 
pareçiã que alumiauã» (VC); «e aquellas 
lumieyras grandes que alumiauam o 
mundo» (VC); «Em aquesto que eu te 
alumiey entende tu que eu vijm stremar 
os pobres do spiritu dos soberbos» (VC); 
«com ledas storias e recontamẽtos 
alumijem o mundo todo» (VC); «e 
alumiou o velho em tal guisa que as 
cousas que daly a grandes tẽpos auiã de 
seer elle as vija e lhe erã magnifestas» 
(VC); «Assy como o sol e as strellas 
alumjã os olhos do corpo» (VC); «porque 

per splendor de graça e exẽplos da sua 
muy sancta vida alumjou o mũdo» (VC); 
«veẽ deus de façe a façe cõ a voõtade 
alumyada» (VC); «assy como a luz do 
sol e o sol alumyara mais sete vezes do 
que agora alumya» (VC); «e erã 
alumeadas per ffe» (VC); «porque elle 
de nocte era alumeado da parte do 
ocidẽte do lume do tẽplo» (VC); «o çego 
que fora alumeado cõtra a parte dos 
principaaes e mayores dos judeus» (VC); 
«e muytos que da primeira erã cegos 
simplezes e nom sabentes foram 
alumiados» (VC); «porque forõ 
allumiados os rusticos» (VC); «de todo 
em todo forom allumeados da graça do 
spiritusancto» (EE); «se nõ porque a tua 
façe fosse alumeada?» (VC); «cõ grãde 
desejo pedindo que fossẽ alumiados» 
(VC); «porque aquella nocte foy 
allumeada com a claridade diuinal» 
(VC); «E toda a cõpanha foy alumiada» 
(VC); «nenhuũ he allumeado se non por 
elle» (EE); «e he alumiada per virtude 
diuinal» (VC); «de cuja claridade todas 
cousas  sam a lumeadas» (VC) ; 
«acheguaae vos e seede alumeados» 
(VC); «assy o emtendimento sem seer 
allumeado da spiritual» (EE); «E a noyte 
assy como ho dia seera alomeada» (EE); 
«Como ho olho nom vee se non que seja 
allomeado» (EE); «(vejam e sejã 
alumeados) per ffe» (VC); «e que 
finalmẽte sejam alumyados e tornados a 
cuydar em si» (VC); «Esta foy a nocte 
que se diz que a nocte sera alumeada 
como o dia» (VC); «Sey alumiada 
Jherusalem que vijndo he o teu lume» 
(EE); «empero nom som allomeados por 
que çerram ho caminho da luz» (EE); 
«mas a nos se somos alumyados e tirados 
dos primeiros malles» (VC); «os que 
viuem en estado de leigos ssejam 
alomeados» (S).

alumioso, adj. (de alumiar + -oso). 
Luminoso. Formas: alumiosa (VC, 1). 
Contexto: «elle foy candea açendida e 
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alumiosa» (VC).
aluna, subs. (de a- + lat. luna-m). O 

mesmo que lua. Formas: aluna (VC, 
1). Contexto: «Estara o sol no oriente e 
a aluna no occidente onde forõ criadas» 
(VC)

aluzir, vb. (de a- + luzir). O mesmo que 
luzir: emitir luz; fazer brilhar. Formas: 
aluzem (VC, 1). Contexto: «Aquelles 
que me aluzem e lucidamente louuando 
magnificã» (VC).

alva, subs. (do lat. alba-m, branca). 
Primeira claridade do dia; manhã; 
orações ditas pela manhã. Formas: 
alua (VC, 6; HV, 1; EE, 2); aluas (VC, 
2). Contextos: «começaua rõper a alua 
e alua ou aluorada he ãtre as treeuas 
da nocte e a perfeita claridade do dia» 
(VC); «na quarta vigilia a quall se acaba 
na alua da manhãa» (VC); «splãdeçe na 
alma como strella da alua» (VC); «E per 
aqueste conto elle resurgia per a alua da 
manhaã» (VC); «aly esteuerõ Pilatus e 
sua gẽte des a alua atee hora da terça» 
(HV); «Quem he esta que ven como 
alua alleuantandosse fermosa como a 
luũa» (EE); «Christo ja resurgira nom 
de noyte mas no ponto do dia que he 
chamado a alua» (EE); «e porem o huso 
dalgũas ygrejas he que entõ rezã e cantã 
em aluas» (VC); «e stauã assy em aluas 
por demostrar a alegria da resurreyçom 
do senhor» (VC).

alva 2, subs. (do lat. alba-m, branca). O 
mesmo que alba: paramento litúrgico 
de cor branca. Formas: alua (VC, 5); 
aluas (VC, 1); aluua (VC, 1). Contextos: 
«e aquesta vestidura branca significa a 
alua sacerdotal» (VC); «as almaticas e 
mantos do altar e as aluas e vestimẽtas» 
(VC); «O lampado demostra spanto de 
temor. e aluua da vestidura demostra o 
prazer da resurreyçõ do senhor» (VC).

alvaiade, subs. (do árabe al-baiad). 
Pó branco utilizado na pintura e na 
cosmética. Formas: aluayade (VC, 
1); aluyade (VC, 1). Contexto: «E 

ella respõdia que lhe leixassem çujar e 
desfear a cara a qual cõtra o mãdamẽto 
de deus pintara cõ arreuique e aluayade 
e alcofor» (VC); «o qual ouue tãta aluura 
do ventre virginal quanta nõ pode fazer 
huũ tendeyro cõ aluyade» (VC).

alvará, subs. (do árabe al-baraâ, carta). 
Diploma passado por uma autoridade 
onde se confirmam certos direitos ou 
privilégios de alguém. Formas: aluara 
(C, 2; EE, 1); aluaraaes (C, 1); aluaraes 
(C, 3). Contextos: «queremos que com 
aluara nosso, ou de nosso uigayro as 
possa trazer» (C); «toma teu aluara e 
assentate e escreue prestes: çĩquoẽta» 
(EE); «E que de feito os ditos pescadores 
cõ aluaraaes de liçença dos ditos bispos» 
(C); «E ysto per aluaraes de seus 
cõfessores» (C).

alvedrio, subs. (do lat. arbitriu-m). O 
mesmo que arbítrio: juízo; sentença; 
decisão; vontade. Formas: aluedrio 
(S, 1; TC, 1); aluidrio (S, 5); aluydrio 
(S, 1). Contextos: «en aluedrio he do 
saçerdote demandar como sse faça» (S); 
«o sacerdote sesudo deuea dar segundo 
seu aluedrio» (TC); «deue ser no 
aluidrio do conffessor» (S); «a pendeẽça 
sse pode dar por aluidrio do saçerdote» 
(S); «foron ditas en as çircũstãçias dos 
pecados em aluydrio do saçerdote» (S).

alveitar, subs. (do árabe al-baitar). 
Indivíduo que trata as doenças dos 
animais. Formas: alueytar (VC, 1). 
Contexto: «assy como o alueytar e 
o ferrador cobre os olhos ao cauallo 
quando o quer sangrar» (VC).

alvidrador, subs. (do lat. medieval 
arbitratore-m). O que alvidra; árbitro; 
avaliador. Formas: aluidrador (VC, 
2). Contextos: «e parou mentes o 
aluidrador. e julgador de todas cousas aos 
coraçoões» (VC); «nem esperaua que 
homem que fosse aluidrador ou julgador 
da sua mente mas deus soo» (VC).

alvidro, subs. O mesmo que alvedrio. 
Formas: aluidro (S, 7; TC, 1; VC, 16); 
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alvidro (VC, 1). Contextos: «os homẽs 
teen de aluidro entẽder o bẽ e ho mal» 
(S); «deues saber que as peẽdẽças som 
em aluidro no cõfesor» (TC); «se nõ 
per liberdade de seu aluidro e per culpa 
da sua voontade» (VC); «e por tãto a 
mẽsura do tẽpo ẽ fazer peẽdẽça o dereyto 
canonico leixou ẽ alvidro do sacerdote 
entẽdido» (VC).

alvo, adj. (do lat. albus, a, um). Branco; 
claro. Formas: alua (TC, 1; VC, 12); 
aluas (VC, 8); aluo (VC, 9); aluos (VC, 
3). Contextos: «Esto he hũa estola alua 
que lhe põe o sacerdote» (TC); «Assy 
Maria era muy alua de brancura» (VC); 
«Este templo era feito de marmores 
muy aluas» (VC); «Esta cadeira he de 
muy puro ouro e de marfim muy aluo» 
(VC); «ja som aluos. per brancura de 
deuoçam» (VC).

alvorada, subs. (do part. de alvorar, este 
de alvor + -ar). Crepúsculo da manhã; 
madrugada. Formas: aluorada (VC, 8). 
Contextos: «A segunda na missa que se 
canta na aluorada» (VC); «começaua 
rõper a alua e alua ou aluorada he 
ãtre as treeuas da nocte e a perfeita 
claridade do dia»; veerom em a aluorada 
que he claridade medianeira antre as 
escuridades da nocte. e a claridade do 
dia» (VC).

alvorecer, vb. (de alvor + -ecer; alvor, 
do lat. albore-m, brancura). Raiar o dia; 
amanhecer. Formas: aluoreçendo (VC, 
1); aluoreçia (VC, 1). Contextos: «E 
como foy dia muyto çedo aluoreçendo 
sayose Jesu de Capharnaũ» (VC); 
«A segunda vez per a manhaã quãdo 
aluoreçia» (VC).

alvoroçar, vb. (de alvoroço + -ar). 
Sobressaltar; agitar; inquietar. Formas: 
aluoroçarem (VC, 1); aluoroçase (VC, 
1); aluoroçou se (VC, 1); era aluoroçada 
(VC, 1). Contextos: «razom era de 
se mouerem ou aluoroçarem veendo 
marauilhosa cousa» (VC); «mas porque 
nõ se aluoroçase o poboo» (VC); 

«Aluoroçou se toda a çidade» (VC); «e 
por aquesto se diz que toda a çidade era 
aluoroçada» (VC).

alvoroço, subs. (do árabe al-buruz). 
Sobressalto; agitação; tumulto; ruído. 
Formas: aluoroço (VC, 3). Contextos: 
«porque alleuãtar se a gẽte cõtra a gente 
per discordia dos principes e regno 
cõtra regno s. aluoroço de lugares» 
(VC); «mas por reçeo do aluoroço e 
por se guardarẽ delles seer tirado das 
maãos» (VC); «e eu vollo entregarey 
encubertamẽte e sem aluoroço» (VC).

alvura, subs. (do lat. medieval albura-m). 
Brancura; pureza. Formas: aluura 
(VC, 9). Contextos: «que enfloreça cõ 
aluura de ignoçencia» (VC); «O marfim 
por a sua aluura e frialdade significa 
a castidade da virgijndade e virginal 
limpeza» (VC); «em aluura da limpeza 
e em cheiro de virtude os castos crescẽ» 
(VC).

ama, subs. (do lat. amma-m, mãe que 
amamenta).  Mulher que cria ou 
amamenta uma criança de outrem. 
Formas: ama (S, 1; EE, 1); amas (VC, 
1; C, 1). Contextos: «huũ moço de noue 
annos emprenhou a ama que ho criaua» 
(S); «a ama do menino se diz madre 
delle» (EE); «as almas cobiçosas dos 
beẽs tẽporaaes prinhes sõ em percalçar 
e sõ amas ou criã em quanto possuẽ» 
(VC); «Itẽ as amas que por preço ou 
salairo criarem filhos alheos» (C).

amadigo, subs. (do lat. amabilia). O 
mesmo que amavio: beberagem; poção; 
filtro. Formas: amadigos (TC, 1). 
Contexto: «deue de preguntar aas 
molheres que confessar a quada hũa se 
fezerom ou derom algũas cousas a seus 
maridos ou a outros homens per modo de 
amadigos ou de feytiços» (TC).

amádigo ,  subs.  (de ama + -digo). 
Privilégio que era concedido às amas que 
criavam os filhos dos outros. Formas: 
amadigo (VC, 1). Contexto: «mais que 
a vos madre cujo filho soom segundo 
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natureza humanal: e de Josep de que som 
solamente criado ou filho per amadigo e 
criaçom» (VC).

amado, subs. (do part. de amar). Quem se 
ama ou amou. Formas: amado (EE, 5); 
amados (EE, 2). Contextos: «Ho amante 
façilmente da ao amado» (EE); «ho amor 
faz teer boa oppyniõ do amado» (EE); 
«nõ defendẽdo vos amados meus» (EE).

amadoiro, adj. (do lat. amatorius, a, um). 
Que é digno de ser amado; amável. 
Formas: amadoiro (VC, 1); amadoyra 
(VC, 1); amadoyro (VC, 3). Contextos: 
«sempre foy guarda eterna da quelle 
que era de amar ou da quelle que auia 
de seer amadoiro» (VC); «raçoanauel e 
louuauel. digna de honrra e amadoyra» 
(VC); «Onde Anselmo e o amadoyro e 
marauilhoso cõtentamẽto» (VC); «e mais 
amauel e amadoyro do padre» (VC).

amador, subs., adj. (do lat. amatore-m). 
Que ou aquele que ama. Formas: 
amador (VC, 22; EE, 1); amadores 
(VC, 19; EE, 7). Contextos: «nẽ como 
amador da verdade» (VC); «ho dador e 
amador da paz» (EE); «Veo o principe 
daqueste mũdo .s. dos amadores do 
mundo comtra my» (VC); «assi como 
amadores da verdade» (VC); «quando 
virmos aquelles que som amadores deste 
mundo» (VC); «os judeus amadores do 
mundo» (EE).

amadurecer, vb. (de a- + maduro + 
-ecer). Tornar maduro; sazonar. Formas: 
amadureçer (VC, 2). Contextos: «Vee 
pois que nom sejas tu semente em 
herua nẽ ajnda em spiga e que speres de 
amadureçer nas pẽnas do purgatorio» 
(VC); «he mais alta que a amoreira e 
teem os fructos huũ pouco nõ doçes 
os quaaes nũca cheguã a amadureçer» 
(VC).

amaldiçoado, adj. (do part. de amaldiçoar, 
este de a- + maldição + -ar). Aquele em 
que recai uma maldição; abominado. 
Formas:  amaldiçõada (VC, 1) . 
Contextos: «velha e amaldiçõada 

segũdo opiniõ dos homeẽs» (VC).
amaldizer, vb. (de a- + maldizer). 

O mesmo que maldizer. Formas: 
amaldizemos (TC, 1). Contexto: «Coa 
lĩgua bẽdizemos a Deus amaldizemos ao 
proximo» (TC).

amamentar, vb. (de a- + mama + -entar). 
Alimentar com o seio; aleitar. Formas: 
amamemtou (VC, 1). Contexto: «e te 
amamemtou tam doçememte» (VC).

amanhã, adv. (de à + manhã). O dia 
a seguir ao dia presente. Formas: 
aamanhaã (VC, 1); amanhaã (VC, 4; EE, 
1); amanhãa (S, 1; VC, 2); amenhaã (EE, 
1). Contextos: «pẽsa que cada dia has de 
morrer e nõ cuydaras do de aamanhaã» 
(VC); «se o callarmos nõ o quisermos 
denũciar atees de amanhaã seremos 
arguydos e reprehẽdidos de trayçõ» 
(VC); «E se o feno do campo que oje 
he e amanhaã he posto no forno» (EE); 
«pera que me cõfesarey que logo pecarey 
amanhãa» (S); «e quam maa sera para 
ty o dia da amanhãa quãdo ouuiras e 
veras tam cruel cousa» (VC); «por vẽtura 
amenhaã sera boõ» (EE).

amanhecer, vb. (de a- + manhã + -ecer). 
Começar a ser dia; despontar um novo 
dia. Formas: amanheçẽdo (HV, 1; EE, 
4); amanheçeeo (EE, 1); amanheçendo 
(EE, 1); amanheçeo (VC, 1); amanheçer 
(S, 1; EE, 1); amanheçido (EE, 1); 
amanheeçeo (EE, 1); amanheeçẽdo (EE, 
1); amanheeçeo (VC, 1); amanheeçia 
(VC, 1);  amanhescẽdo (EE, 1); 
hamanheça (S, 1). Contextos: «o 
emperador vos roga que de manhaã em 
amanheçẽdo vades ante elle» (HV); «o 
senhor deus nos amanheçeeo» (EE); 
«Seguese o euangelho do sobre dicto 
dia que se diz ẽ amanheçendo» (EE); 
«oje nos amanheçeo ou allumiou o dia 
do nosso remijmẽto» (VC); «desque 
paresçe alguma cousa de luz e começa 
amanheçer» (S); «Vosso padre çelestrial 
faz amanheçer o sol seu sobre os boõs 
e os maãos» (EE); «e ja amanheçido 
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esteue Jhesu açerca do mar» (EE); «E 
ja amanheeçẽdo esteue Jhesu Christo 
na beyra do mar» (EE); «aquella 
nocte apareçeo clara ou amanheeçeo e 
rõpeo aa lua» (VC); «Esto he que entõ 
amanheeçia e começaua rõper a alua» 
(VC); «o senhor deus nos amanheçeeo» 
(EE); «depois de amanhescẽdo Jhesu 
Christo se partio de Bethania para hijr 
a Jherusalem» (EE); «E dizẽ alguũs que 
qual quer que ãte que hamanheça diz a 
myssa» (S).

amansar, vb. (de a- + manso + -ar). 
Tornar dócil; acalmar; domar. Formas: 
amansada (VC, 1); amansado (VC, 
3); amansar (VC, 6); amansasse (VC, 
1); amansauam (VC, 1); amanse (VC, 
1); amansou (VC, 1); amanssa (S, 
1); amanssaras (VC, 1); amãsa (VC, 
3); amãsã (VC, 1); amãsado (VC, 1); 
amãsado he (VC, 1); amãsados (VC, 
2); amãsar (S, 1; TC, 2; VC, 4; EE, 
3); amãsara (EE, 1); amãsas (VC, 1); 
amãsasse (VC, 1); amãsassem (VC, 
1); amãse (VC, 1); amãsemollo (VC, 
1); amãsou (EE, 2); amãssam (VC, 1); 
amãssamdo (VC, 1); amãssares (VC, 1); 
era amansado (EE, 1); forẽ amãsados 
(VC, 1); fossem amansados (VC, 1); foy 
amansado (VC, 1); foy amãsado (VC, 1); 
he amansada (VC, 1); he amanssada (VC, 
1); he amãssado (VC, 1); seer amansada 
(VC, 1); seer amãsada (VC, 1); seer 
amãssada (VC, 1); seja amansada (VC, 
1); sõ amãsados (VC, 1). Contextos: 
«que a sua crueldade fosse farta e 
amansada» (VC); «Onde amansado quer 
dizer aa maão acustumado» (VC); «ha 
hi cousa que tanto valha pera amansar 
ho apetito dos desejos carnaaes» (VC); 
«perque contentasse e amansasse o 
padre» (VC); «E aquestes nem nas 
cousas e marteiros que feitos eram 
amansauam» (VC); «Onde he aquelle 
que per oraçõ incline e amanse a sanha 
de deus» (VC); «O terçeiro que da graça 
e amanssa e quita a rrayz de pecar» (S); 

«e assy amansou a deos» (VC); «non 
amãsar e quitar as contẽdas» (S); «diz 
o sabedor que a palaura doçe amãsa a 
jra» (VC); «por muy brauos que sejã 
logo amãsã» (VC); «e porẽ necessario 
he que seja manso e amãsado» (VC); 
«e amãsado he aquelle que soporta 
aquelles que a elle fazem offensas» 
(VC); «e amãsados os arruydos dos 
pecados» (VC); «toda naturaleza de 
bestas maliciosas se podem amãsar» 
(TC); «e elle as quebraua, e nenhuũ o 
podia amãsar» (EE); «entam se amãsara 
todo o apetito do homẽ» (EE); «Se estas 
queixoso amãsas a ssanha dizẽdo leixa a 
jra e nõ cures da braueza» (VC); «porque 
amãsasse e tirasse a sanha que auias de 
nos» (VC); «porque os amãsassem da 
queixia que tijnhã cõtra Jhesu» (VC); 
«porque cõ sua mãsidoẽ amãse e abrãde 
a yra dos queyxosos» (VC); «e ante do 
juyzo amãsemollo por nõ pereçermos» 
(VC); «cõ suas pallauras amãsou» 
(S); «segũdo o exemplo dos martires 
amãssam seus corpos per abstinẽçia» 
(VC); «nẽ se amãssamdo cõ a escusaçõ 
de Pillatus» (VC); «porque trabalhando 
te amãssares o sanhudo ou queixoso 
nõ amanssaras e anojas ou toruas a ti 
meesmo» (VC); «se assentou sobre o 
burrinho o qual ainda entonçe nõ era 
amansado nẽ aparelhado pera o seruiço 
humano» (EE); «E como forẽ amãsados 
os aruydos» (VC); «por tal que assy 
fossem amansados e contentos» (VC); 
«em o qual o senhor foy amansado 
e concordado» (VC); «assy como o 
jnferno nũca he amãssado canssado 
nem farto» (VC); «per este remedio soo 
e singular pode seer amansada» (VC); 
«que a maldade sua seja amansada per 
razom» (VC); «sõ amãsados e subieitos 
ao iugo de Christo» (VC).

amante, subs. (do lat. amante-m). Aquele 
que ama. Formas: amante (VC, 2; EE, 
2); amãtes (VC, 1). Contextos: «Grande 
he a graça e força do amor a qual faz 
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que o amante de todo o al» (VC); «e 
assi amae o vosso amante que lhe dees 
retorno do amor» (VC); «Ho amante 
façilmente da ao amado» (EE); «nõ ha hy 
cousa dura nẽ maa de fazer aos amãtes e 
namorados» (VC).

amar, vb. (do lat. amare). Gostar de; 
estimar. Formas: ama (S, 8; TC, 4; VC, 
163; EE, 52); amã (S, 1; VC, 73; C, 1; 
EE, 5); ama os (VC, 2); amaa (VC, 2); 
amaae (VC, 2; EE, 1); amaae vos (VC, 
1); amaaes (VC, 3; EE, 1); amaas (VC, 
1); amaay (EE, 1); amada (S, 2; VC, 22); 
amadas (VC, 4; EE, 1); amade (VC, 3); 
amado (S, 1; VC, 70; HV, 1; EE, 16); 
amãdo (TC, 1; VC, 10; EE, 2); amãdo as 
(VC, 1); amãdo me (VC, 2); amãdoa 
(VC, 3); amãdoas (VC, 2); amãdoo (VC, 
3); amados (S, 1; VC, 39; EE, 8); amae 
(VC, 1); amalla (VC, 1); amallas (VC, 
2); amallasemos (VC, 1); amallo (VC, 
5); amalloas (VC, 1); amallohã (VC, 1); 
amalo (S, 1); amam (S, 1; VC, 16; EE, 
4); amamos (VC, 24; EE, 9); amando (S, 
1; TC, 1; VC, 6; EE, 4); amando me (VC, 
2); amando nos (VC, 1); amandoas (VC, 
1); amandoo (VC, 1); amandoos (TC, 1); 
amãno (VC, 1); amar (S, 25; VC, 182; 
C, 2; EE, 21); amara (S, 1; VC, 6; EE, 
3); amarã (VC, 2); amaram (VC, 1); 
amaras (S, 2; TC, 3; VC, 21; EE, 8); 
amardes (VC, 2); amarẽ (VC, 2); amarem 
(VC, 1); amares (VC, 9); amarẽse (VC, 
1); amarey (EE, 1); amaria (VC, 1; EE, 
2); amariã (EE, 1); amarmos (VC, 9); 
amarõ (VC, 7; EE, 5); amarom (VC, 2); 
amas (VC, 30; EE, 1); amas me (VC, 4); 
amasse (VC, 9); amassees (VC, 3; EE, 
2); amassem (VC, 5); amassemos (VC, 
2; EE, 1); amaste (VC, 6; EE, 1); amastes 
(VC, 2; EE, 2); amaua (TC, 1; VC, 54; 
EE, 6); amauã (VC, 14); amauaa (VC, 
1); amauam (S, 1; VC, 3; EE, 1); amauan 
(S, 1; EE, 1); amauao (VC, 1); amauas 
(VC, 1); amay (EE, 1); ame (S, 1; VC, 
34); amẽ (VC, 7; EE, 1); amedes (VC, 
1); amees (VC, 6; EE, 9); amei (S, 1; EE, 

1); amemollo (VC, 3); amemollos (VC, 
1); amemos (VC, 24; EE, 8); ames (TC, 
1; VC, 10); amey (S, 8; VC, 5; EE, 7); 
amo (VC, 26; EE, 9); amou (S, 2; VC, 
33; EE, 26); amou nos (VC, 1); amou os 
(VC, 1); amouo (VC, 1); damar (VC, 
10); erã amadas (VC, 1); erã amados 
(VC, 1); fora amado (VC, 1); fosse 
amado (VC, 2); fossees amados (VC, 1); 
hameyo (S, 1); he amada (S, 1; VC, 1); 
he amado (S, 2; VC, 12); seer amada 
(VC, 1); seer amado (S, 1; VC, 8); seer 
amados (S, 1; VC, 2; EE, 1); seja amada 
(VC, 1); sejã amadas (VC, 1); seja amado 
(VC, 4); sejan amados (S, 1); seras 
amado (VC, 1); sõ amados (VC, 2); som 
amadas (VC, 3); som amados (VC, 3); 
somos amados (VC, 1); sooes amados 
(VC, 1); ssom amadas (S, 1). Contextos: 
«ca Deus ama aaquelle que con alegria 
e booa vontade a deu» (S); «o que ama 
a Deus ama o seu proximo» (TC); «ca 
sobre todalas coussas amã e desegam 
teer senhorio» (S); «e açerca destes o 
senhor faz morada e ama os muyto» 
(VC); «e amaa por sy meesma» (VC); 
«Mas como seruos de deus hõrray a 
todos, amaae a jrmaãdade» (EE); 
«Filhinhos amaae vos huũs a outros» 
(VC); «ho amor com que me amaaes 
abasta pera vos ajudar» (EE); «conheçe 
e sabe as condiçoões de cada hũas e 
amaas» (VC); «amaay  a vossos 
jnmijgos» (EE); «Caritas se diz cara 
unitas, que quer dizer unidade amada» 
(S); «a elle espeçialmẽte emcomẽdadas 
e por elle em espeçial amadas» (EE); 
«amade e bẽdizede e orade por vossos 
jmijgos» (VC); «e ssegũdo esto Deus 
deue ser mais amado sobre todalas 
cousas» (S); Outrosy nom amãdo os 
meus proximos» (TC); «e nõ se engalham 
cõ ellas amãdo as» (VC); «nõ andãdo ou 
passeiãdo: mas amãdo me» (VC); «por 
tal que nõ a perdessem amãdoa» (VC); 
«e que nõ cuyde nas cousas terreaaes e 
transitorias amãdoas cõ encuruamento e 
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turtura da voõtade» (VC); «emtõ o 
ẽxalçamos na alma nossa amãdoo sobre 
todas cousas» (VC); «os filhos sson mais 
amados que os padres» (S); «e assi amae 
o vosso amante que lhe dees retorno do 
amor» (VC); «mas seẽdo em pobreza 
paguar se della. e amalla» (VC); «Outra 
cousa he auer riquezas e outra amallas» 
(VC); «E amallasemos em quanto 
stamos nos vicios» (VC); «Creer em 
deus he em creẽdo amallo» (VC); «e tu 
sobre ty meesmo amalloas cõ hũa 
marauilhosa doçura» (VC); «Desy vendo 
elles deus que os ama amallohã sobre 
sy» (VC); «e amalo e trazelo a boos 
costumes» (S); «Ho .xxxij. que dan as 
dignidades aos que os seruem e aos que 
elles amam e nom aaqueles que ssabem 
que seriam proueitosos aa ygreja» (S); 
«Se nos amamos a deos» (VC); «Pequey 
nõ amando a Deus sobre todalas cousas» 
(TC); «amando me per obra» (VC); «E 
porque nos tenha por filhos amando nos» 
( V C ) ;  « e  a  a l m a  a m a n d o a s 
temperadamẽte» (VC); «e quando o 
adora amandoo» (VC); «Sey obediente 
a Deus e a teu pralado, e manso a teus 
c õ p a n h e y r o s  a m a n d o o s  t o d o s 
egualmente» (TC); «(e ouuẽno e 
conhoçẽno) ẽ espeçial e amãno» (VC); 
«Amar a Deus sobre todas as cousas» 
(TC); «ho meu padre ho amara e 
vinremos a elle» (S); «amaras a Deus e 
homraras hos sacerdotes» (TC); «porque 
emtõ achã aquelle logo que amã quando 
se acaba aquelle que elles nõ amarã» 
(VC); «por quanto o amaram em sua 
vida» (S); «Amaras a teu prouximo assy 
como a ti  mesmo» (S); «Se vos 
sollamente amardes os que vos amã que 
gualardõ aueres vos» (VC); «he cousa 
propria de amarẽ sabedoria» (VC); «e 
quãto huũs mais amarem os outros tanto 
aueram mayor door de suas pẽnas» (VC); 
«Aue ergo cõpaixã della. e açẽdete pera 
amares a pobreza» (VC); «viuer de 
trabalhos justos e amarẽse huũs a 

outros» (VC); «e eu ho amarey» (EE); 
«o mundo ho que era seu amaria» (EE); 
«assy vos amariã» (EE); «e amarmos o 
que o nom he» (VC); «as quaaes forõ 
tres que amarõ  a Christo» (EE); 
«perderom seu regno e terra que amarom 
mais que Christo» (VC); «Se a tera 
amas» (EE); «amas me tu mais que 
aquestes» (VC); «e assy foy fetto que o 
auto do marteiro que receaua quisese e 
amasse» (VC); «se me amassees por 
çerto aueriees prazer que vou ao padre» 
(EE) ;  «porque  nõ  ho  amassem 
carnalmẽte» (VC); «nõ que nos 
amassemos a deos» (EE); «Amaste a 
justiça e auorreçeste a maldade» (EE); 
«porque vos outros me amastes e 
creestes que say de deus» (EE); «A 
segũda se dise que amaua alguem e nõ 
era asy» (TC); «Itẽ leese que comeo cõ 
os justos e cõ aquelles que o amauã por 
criar e acreçẽtar a bẽquerença e deuoçõ» 
(VC); «staua em ponto de morrer com 
door e amauaa tanto» (VC); «ou por que 
nom amauam a myn» (S); «por que sabia 
que amauan a outro» (S); «E amauao 
assy por muytas causas» (VC); «aaquelle 
que tu sobre todas cousas amauas» (VC); 
«(Amay a jrmaãdade) cõ coraçom e boca 
e obra» (EE); «que non erre en a ffe e 
ame a justiça» (S); «mas ainda allegrando 
vos porque outros se amẽ» (EE); «eu vos 
digo que amedes» (VC); «Este he meu 
mandamẽto que vos amees huũs aos 
outros como eu vos amey» (EE); «ante 
pela vẽtura amei e temy cõ melhor feruor 
e amorio alguũa criatura que nom a 
Deus» (S); «aquelle que curou as nosas 
feridas amemollo como senhor e 
amemollo como proximo» (VC); 
«amemollos em os outros» (VC); «Filhos 
nõ amemos de pallaura nem de lingua» 
(EE); «porque teẽs mãdamẽto de Deus 
que ames teu proximo como ti meesmo» 
(TC); «temy e amey mays as coussas 
temporaees que non as spirituaees» (S); 
«eu amo a deos» (EE); «E assy se diz no 
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Euãgelho que lhe forõ perdoados muitos 
pecados por que ela muito amou» (S); 
«Itẽ amou nos dereitamẽte porque 
aqueste amor que nos ouue foy ordenado 
por nossa bẽauẽturãça e saluaçõ» (VC); 
«E amou os para que elles ouuessem de 
passar daqueste mundo» (VC); «Jesu 
paroumẽtes a elle e amouo» (VC); «Mas 
que quer que lhe viera a voõtade damar 
que seja a rebatado e leuado ally» (VC); 
«e aquestas tristes todas erã amadas ou 
amados» (VC); «porque erã amados da 
quelle que he cõsollador dos doẽtes» 
(VC); «em a qual ha luta e doesto de 
pecado que primeiramẽte fora amado» 
(VC); «mas porque fosse amado per a 
mãssidõ» (VC); «Onde conpre de auer 
door e pessar se fossees amados do 
mundo» (VC); «Pequey contra a caridade 
por que seẽdo obrigado de amar ao meu 
amigo e proximo hameyo mais por 
parẽtesco e amistança que nom por 
caridade» (S); «a luz que he amada dos 
olhos que estam ssaãos» (S); «e milhor 
mereçia de seer amada de deus» (VC); 
«E antre os homeẽs mais deuẽ seer 
amados os padres que os filhos» (S); 
«por tal que seja amada o proximo. e do 
ceeo foy dado porque fosse amado deus» 
(VC); «nũca podẽ seer possujdas que nõ 
sejã amadas» (VC); «os homens asi son 
de amar que seus erros e pecados non 
sejan amados» (S); «e seras amado de 
todos» (VC); «os que amã e os que sõ 
amados» (VC); «E assy as cousas 
proprias som amadas. e as da comunidade 
menos preçadas» (VC); «e como seus 
mẽbros somos amados em aquelle que 
he todo amado» (VC); «e em aquesto 
saberees que sooes amados de my» 
(VC); «e quita de todo pecado sobre 
todalas cousas que ssom amadas 
carnalmẽte».

amarelar, vb. (de amarelo + -ar). Dar 
o tom da cor amarela; empalidecer. 
Formas: amarella (VC, 1). Contexto: 
«os pobres teẽ color de çeeo e o amarella 

e cardea por quanto sõ alõguados de todo 
das cousas terreaaes» (VC).

amare lecer ,  vb .  ( de  amare lo  + 
-ecer). Dar o tom da cor amarela; 
empalidecer. Formas: amarelleça (VC, 
1); amarelleçer (VC, 1); amarelleçia 
(VC, 1). Contextos: «ora me inche 
o estamago. ora amarelleça a cara» 
(VC); «fazem apertar e emmagreçer ou 
amarelleçer aalẽ do que som» (VC); «e 
a face amarelleçia» (VC).

amarelidão, subs. (de amarelo + -idão). 
Aspeto amarelado; palidez. Formas: 
amarelidom (VC, 1); amarellidõ (VC, 1); 
amarellidom (VC, 1); amerillidoem (VC, 
1). Contextos: «mas tinge a sua façe 
de amarelidom per alguũs argomentos 
e geitos de fora buscados por sinal que 
jejũa» (VC); «e aue memoria de como 
se lhe çarrauam e enfraqueçiã os olhos 
e da amarellidõ da cara» (VC); «e 
paramentes ao perto aa cara de Jhesu 
chea de amarellidom» (VC); «porque 
no seu demudamẽto da collor ou na sua 
amerillidoem da façe fomos nos feitos 
saãos» (VC).

amarelo, subs., adj. (do lat. hispânico 
amarellus, a, um, este de amarus). A cor 
de gema de ovo ou de palha seca; pálido. 
Formas: amarela (C, 1); amarelas (S, 
1); amarelhas (VC, 1); amarelhos (VC, 
1); amarella (VC, 3); amarellas (VC, 3); 
amarello (VC, 1); amarellos (VC, 2). 
Contextos: «vermelha, verde, amarela, 
alionada» (C); «o çumo he maliçia e as 
folhas della amarelas e ao que a cata 
menospreça» (S); «E vyo hũa aruor que 
tijnha as folhas amarelhas e muschas» 
(VC); «em aquelles dias serã os homẽs 
secos como stopas fracos e amarelhos» 
(VC); «A sua cara era amarella como de 
cousa morta»; «e sobre os prados e flores 
amarellas andando cõ os polleguares» 
(VC); «veendo aquelle cerco amarello 
que sta acerca do sol» (VC); «os maaos 
e leues per soberua e amarellos como 
palha» (VC).
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amargar, vb. (do lat. amaricare). Tornar 
amargo; ter sabor azedo. Formas: 
amargã (VC, 1). Contexto: «empero 
som asperos e pouco doçes .s. que 
amargã huũ pouco» (VC).

amargo, adj. (do lat. hispânico amaricus, 
a, um, este de amarus, a, um). De sabor 
desagradável; azedo. Formas: amarga 
(S, 2); amargo (S, 3; EE, 1); amargos 
(VC, 1); amarguo (S, 3). Contextos: 
«julga o sabor das uiandas qual he doce 
e qual he amarga» (S); «Pella mirra 
se significa o amargo amortificamẽto» 
(EE); «deue seer amargo e mays 
amarguo e muyto mays amarguo» (S); 
«o nosso corpo em peendença e castigo 
amargos» (VC); «deue seer amargo e 
mays amarguo e muyto mays amarguo» 
(S).

amargor, subs. (de amargo + -or). Quali-
dade do que é amargo. Formas: amargor 
(VC, 1). Contexto: «e aquelle que deseja 
o miollo brita a noz. e o amargor da casta 
se cõpẽsa cõ a duçura do miollo» (VC).

amargosamente, adv. (de amargoso + 
-mente). Com amargura; com pesar. 
Formas: amargosamemte (VC, 1); 
amargosamente (VC, 11; EE, 1); 
amargosamẽte (VC, 9); amargossamente 
(VC, 1). Contextos: «todos chorauam 
por elle muy amargosamemte» (VC); 
«e viamno morrer pouco e pouco. e 
chorauam amargosamente» (VC); 
«Saydo fora chorou amargosamente» 
(EE); «E entrando elles assy na cidade 
muytos mouidos cõ pyedade cõ o doo 
della chorauã amargosamẽte e forte» 
(VC); «E a terçeira era a companhia dos 
amjgos e bemquerẽtes que chorauam 
amargossamente» (VC).

amargoso, adj. (de amargo + -oso). Que 
tem sabor amargo ou acre; penoso. 
Formas: amargoosas (VC, 1); amargosa 
(TC, 2; VC, 40; RP, 1); amargosas (VC, 
14); amargoso (VC, 18); amargosos 
(VC, 6); amargosso (VC, 8). Contextos: 
«e as cousas do mundo amargoosas 

adoça» (VC); «melhor me pareçe soo 
a cousa amargosa que queẽtura» (RP); 
«nõ lãça de sy per huũ logar agoa doce 
e amargosa» (TC); «reçeberã no outro 
mundo cousas amargosas» (VC); «o qual 
homem filha do mar muyto amargoso 
e salguado» (VC); «E dos manjares 
amargosos. e do beber do fel» (VC); 
«em quanto o mar do presente segre lhe 
foy amargosso em toda sua vida» (VC).

amargura, subs. (de amargo + -ura). 
Sabor amargo; azedume; angústia; dor; 
tristeza. Formas: amargura (VC, 86); 
amarguras (VC, 6); damargura (VC, 
2). Contextos: «nõ tẽ amargura nẽ 
pesar alguũ» (VC); «e auer e beber da 
amargura da paixom» (VC); «reteẽdo 
sempre em memoria as amarguras que 
elle por ty padeçeo» (VC); «e o conuertẽ 
em auguas e lagrimas damargura e 
deuoçom» (VC).

amargurado, subs., adj. (do part. de 
amargurar, este de amargura + -ar). 
Atribulado; angustiado; aflito. Formas: 
amargurada (VC, 1); amargurado (VC, 
1); amargurados (VC, 1). Contextos: 
«e vija que ella ficaua no mundo tam 
amargurada e coytada» (VC); «Oo quã 
amargurado cambo» (VC); «Ouçam 
aquesto os terreaes e amargurados» 
(VC).

amaro, adj. (do lat. amarus, a, um). 
Amargo; triste. Formas: amara (EE, 2); 
amaros (EE, 1). Contextos: «sintindo a 
tam amara tentaçom» (EE); «nos remijo 
por sua amara payxon» (EE); «estaes 
tristes e amaros» (EE).

amartelar, vb. (de a- + martelar, este de 
martelo + -ar). Bater com o martelo; 
pregar. Formas: amartella (VC, 2). 
Contextos: «cõ clauo se atarraqua ou 
amartella» (VC); «Que cousa he esta se 
nom que a soberba nossa se atarraca e 
amartella per o senhor» (VC).

amassadeira, subs. (de amassado + -eira). 
Mulher que amassa o pão. Formas: 
amassadeira (C, 1). Contexto: «E isto se 
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nõ emtẽda na amassadeira e cozinheira 
dos ditos mosteiros» (C).

amassar, vb. (do lat. medieval amassare). 
Transformar em massa; misturar. 
Formas: amasa (VC, 4); amassa (VC, 
2); amassada (VC, 1; EE, 1); amassado 
(S, 1); amassados (EE, 1); foy amassado 
(VC, 1); ser amassado (S, 2). Contextos: 
«Esta amasa e apresenta pã dos homẽs» 
(VC); «e se amassa e mestura todo quãdo 
se ajũta a cõsijraçõ da offensa» (VC); 
«Farinha pineirada e brãca amassada 
com agua» (EE); «he pam sen leuedura 
e amassado e fricto» (S); «he pam sen 
leuedura e amassado e fricto cõ azeite» 
(S); «os christaãos lauados com a agua 
do bauptismo amassados em caridade 
de graça» (EE); «Oje foy amassado 
no vẽtre virginal o pam viuo» (VC); 
«mais deue ser amassado e feito pam, 
alguũ duuidaria se este pam poderia ser 
amassado cõ augua de rrosas ou outra 
augua artifiçial» (S).

amatar, vb. (de a- + matar). O mesmo que 
matar. Formas: amata (S, 1); amatarõ 
(EE, 1). Contextos: «por que amata e 
destruye o pecado como augua ho fogo» 
(S); «amatarõ a sanha do fogo» (EE).

amável, adj. (do lat. amabile-m). Delicado; 
agradável. Formas: amauees (VC, 1); 
amauel (VC, 2). Contextos: «Se alguũs 
se gloriã em padesçẽdo e soportãdo por 
as cousas amauees deste mundo» (VC); 
«e mais amauel e amadoyro do padre» 
(VC); «muyto he amauel e doçe pera 
cõuersar» (VC).

amaviosamente, adv. (de amavioso + 
-mente). De forma amaviosa; delicada-
mente. Formas: amauiosamente (VC, 
2). Contextos: «E amauiosamente e 
delleitosa oolhando a sua vergonha e 
custumes e scuytando suas palauras» 
(VC); «e creçendo mais o amor bejauaos 
doçemente e ameude e amauiosamente 
nẽ se pode fartar de os beijar» (VC).

amavioso, adj. (de amavio + -oso). 
Afável; amável; delicado. Formas: 

amauiosa (VC, 1); amauioso (VC, 3); 
amouioso (VC, 1). Contextos: «ella 
era a mais auantejada. e em caridade 
mais amauiosa» (VC); «e por te seer 
mais amauioso per vezes nega o que lhe 
demãdas» (VC); «em seu reprehender 
muy spãtoso. em amoestar blãdo e 
amauioso» (VC); «o qual se offereçe e da 
amouioso aaquelles que se conuertem» 
(VC).

âmbolos, pron. ind. (de ambos + los). 
O mesmo que ambos: um e outro. 
Formas: ãballas (EE, 1); amballas (EE, 
1); dãbalas (VC, 1); damballas (VC, 1). 
Contextos: «vierõ e emcherõ ãballas 
naues» (EE); «Na presente se annunçiã 
amballas vijndas en carne» (EE); «e 
talhara mais que todo cujtello agudo 
dãbalas partes» (VC); «e louuã deus 
damballas concepçoões».

ambos, pron. ind. (do lat. ambos, acusativo 
plural de ambo, ae, o). Um e outro; os 
dois de quem se fala. Formas: ãbas (VC, 
19; EE, 1); ãbos (S, 4; VC, 16; HV, 1; EE, 
1); ambas (S, 2; VC, 39; EE, 3); ambos 
(S, 3; TC, 1; VC, 61; HV, 4; C, 2; EE, 
3); anbas (S, 4; VC, 1); anbos (S, 7; VC, 
1); dãbas (VC, 10); dãbos (VC, 3; HV, 1; 
RP, 1); dambas (VC, 13); dambos (S, 1; 
VC, 10). Contextos: «Elle nos amostra 
aqui ãbas as suas naturezas» (VC); «E 
se outra vez rreçeberõ estas bẽçõees ãbos 
ou qual quer deles, non lhes deuẽ ser 
dadas na segũda e terçeyra vez» (S); «E 
se por a ventura alguũs delles ou ambos 
que asi casan a segunda vez» (S); «se 
hũ cego quiser guyar outro cego ambos 
cayrã na coua» (TC); «Ca se ho çego 
guya ao cego: ambos e dous cayram na 
coua» (EE); «E dictas as palauras, alça 
ha hostia cõsagrada con anbas as mãaos» 
(S); «aynda que despois anbos se tornẽ 
christaãos» (S); «de maneira que possa 
seer dito seruidor dãbas» (VC); entendeo 
as pallauras dãbos de dous» (HV); «e as 
vezes veẽ dãbos de dous» (RP); «a todos 
reprehende e corta dambas as partes» 
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(VC); «Por tal que lauado dambos os 
pees» (VC).

âmbula, subs. (do lat. ampula-m). Vaso 
para guardar óleos; frasco. Formas: 
anbola (S, 2); anbula (S, 1). Outrosi 
lhe da a anbola ou o uaso em que esta o 
uynho» (S); «quando lhe dam o candieiro 
e anbola» (S); «E quando ho menistro 
da ao saçerdote ha anbula ou ho pycho 
da augua» (S).

amea, subs. (de a- + lat. mina-m). O mesmo 
que ameia: parapeito de uma muralha. 
Formas: amea (VC, 1); ameas (VC, 
1). Contextos: «assi como seria forte 
cousa de star alguũ em o bico da amea 
de algũa torre bẽ alta» (VC); «aquelles 
de Jerusalem que forõ mortos da queeda 
da torre significã os judeus que nõ querẽ 
areprehẽder se os quaaes pereçerã cõ 
suas ameas» (VC).

ameaça, subs. (do lat. vulgar minacia-m, 
este de minax, minacis). Promessa 
de fazer mal a alguém; palavra ou 
gesto intimidatórios; advertência; 
admoestação. Formas: ameaça (S, 1; 
VC, 9; C, 1); ameaças (S, 3; TC, 1; VC, 
13; HV, 3; EE, 3); da meaça (VC, 1). 
Contextos: «dizer vituperio, maldizer, 
defamar, cõtenda, ameaça, contradizer 
caridade» (S); «nõ esperãdo por 
mãdamẽto nẽ ameaça ou amoestamẽto» 
(VC); «que pague de pena por a dita 
desafiaçam ou ameaça dous cruzados 
douro» (C); «e barelhãdo e contẽdendo 
cõ alguũs dise palauras de ameaças» (S); 
«per promissões louuaminhas afaagos 
simonya ameaças» (TC); «perdoar 
as ameaças e as deshonrras» (VC); 
«respõdeo muy descortes mẽte e cõ 
grãdes ameaças» (HV); «brauejando 
com ameaças» (EE); «A segũda maneira 
he per temor da meaça de pẽna» (VC).

ameaçado, subs. (do part. de ameaçar). 
O que é intimidado ou recebe ameaças. 
Formas: ameaçado (C, 1). Contexto: «o 
desafiado ou ameaçado a juizo de homẽs 
boos deua ser cõtente» (C).

ameaçante, adj. (de ameaçar + -ante). 
Ameaçador; que intimida. Formas: 
ameaçante (VC, 1). Contexto: «e per 
os cruees olhos e gesto medonho e 
ameaçante» (VC).

ameaçar, vb. (de ameaça + -ar). Intimidar; 
meter medo a. Formas: aa meaçara (VC, 
1); ameaça (VC, 11); ameaça os (VC, 
3); ameaçado (VC, 1); ameaçãdo (S, 
2; VC, 2); ameaçãdoo (VC, 1; HV, 1); 
ameaçãdoos (VC, 1); ameaçando (VC, 
4); ameaçandoo (VC, 2); ameaçaos (VC, 
1); ameaçar (S, 1; VC, 2; C, 3); ameaçaria 
(VC, 1); ameaçasen (S, 1); ameaçaste 
(TC, 1; VC, 1); ameaçaua (VC, 3; EE, 
3); ame[a]çauam (VC, 1); ameaçauamno 
(VC, 1); ameaçey (HV, 1); ameaçou (VC, 
4; C, 1); ameaçoua (VC, 1); ameazando 
te (VC, 1). Contextos: «se mouesse a 
auer misericordia e tẽperasse a pena cõ 
que aa meaçara» (VC); «mas ajnda da 
pena cõ que ameaça os maaos» (VC); 
«e ameaça os cõ pẽna de sentijmẽto» 
(VC); «se cometeo dando dinheiro, 
ou ameaçãdo, ou rrogando» (S); «e 
respõdeole altaradamẽte ameaçãdoo» 
(HV); «e da crueldade desordenada que 
faziam ameaçãdoos cõ o ve e cõfusom 
de dãpnaçõ» (VC); «nem escusandosse. 
nem ameaçando» (VC); «e Christo assy 
como vençedor e senhor ameaçandoo 
com autoridade diuinal fezeo partir 
desy» (VC); «e deteẽnos e ameaçaos 
que nõ vaão» (VC); «assy como ameaçar 
de palauras» (S); «qual quer pessoa 
eclesiastica que ameaçar outra pera o 
matar pague dous cruzados» (C); «nom 
daria ou ameaçaria de dar tam grande 
pena aos que escandalizam» (VC); 
«assy como se a alguũ ameaçasen 
de o matar» (S); «Se scarneceste. Se 
ameaçaste» (TC); «non ameaçaua aos 
que o mal trautauã» (EE); «E como 
Pyllatus ouuisse que ho ame[a]çauam 
que Cesar se asanharia (ouue mayor 
medo.)» (VC); «Ameaçauamno muytos 
que se callasse» (VC); «sabee que eu 
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ho ameaçey muy mal da vossa parte» 
(HV); «dee tal segurança aaquelle que 
assy desafiou, ou ameaçou» (C); «Itẽ 
ameaçoua as outras cõ pẽna em geeral» 
(VC); «e tu soporta nojo ameazando te 
com o fogo jnfernal» (VC).

amedorentado, adj. (do part. de amedoren-
tar). O mesmo que amedrontado: assus-
tado. Formas: amedorentados (VC, 3); 
amedorẽtada (VC, 1); amedorẽtado (VC, 
1); amedorẽtados (VC, 1); amodorẽtada 
(VC, 1). Contextos: «E os discipollos 
siguãno amedorentados» (VC); «a mo-
lher estaua amedorẽtada e temerosa» 
(VC); «assi como homẽ amedorẽtado 
escondeo» (VC); «vija os discipollos 
que stauã amedorẽtados e auiã temor» 
(VC); «cõsolãdo a sua voõtade que vija 
amodorẽtada» (VC).

ameijorar, vb. (de amêijora + -ar; 
amêijora, do antigo meijon, este do 
lat. mansione-m, morada). O mesmo 
que ameijoar: reunir o gado. Formas: 
ameyjorar (VC, 1). Contexto: «estes 
som os cõuentos dos religiosos e das 
ygrejas cõuẽtuaaes e perrochiaaes. em 
as quaaes deus fez ameyjorar e lãçar as 
suas ouelhas» (VC).

ámen, inter. (do hebraico ámén, através do 
grego ¢μήν, e depois do lat. eclesiástico 
amen). Interjeição utilizada no termo 
das orações cristãs e que significa assim 
seja. Formas: aamẽ (VC, 1); amẽ (S, 
7; TC, 1; VC, 44; HV, 2; C, 2); amem 
(S, 2; VC, 4; EE, 1); amen (S, 27; TC, 
1; VC, 151; HV, 2; C, 4; EE, 1; RP, 1). 
Contextos: «ediguã todos aamẽ. cantẽ 
todos alleluja» (VC); «E esta oraçõ se 
acaba amẽ, que quer dizer asy seja» (S); 
«louuor de Ihesu Christo. Amẽ» (TC); 
«e alleuãtame aas cousas de çima per 
feruor de amor. Amem» (VC); «os que 
estã hy ou ho coro dizem amen» (S); 
«Deus seia louado. Amen» (TC); «a elle 
seja gloria nas fijns das fijns do mundo. 
Amen» (EE); «e da bẽta virgẽ Maria sua 
madre seja gloria e louuor pera sempre 

Amen» (RP).
amenajem, subs. (do provençal omenatge). 

O mesmo que homenagem: juramento de 
fidelidade senhorial. Formas: amenajem 
(S, 1). Contexto: «E aos caualeiros dos 
rroubos e adulterios non gardan fieldade 
nẽ amenajem» (S).

amêndoa, subs. (do grego ¢μυγδάλη, 
pelo lat. amyglada-m). Semente da 
amendoeira. Formas: amendoa (VC, 
1); da mendoas (VC, 1). Contextos: 
«Outrossy como na cassa da amendoa se 
sconde o mollo doçe» (VC); «A maneyra 
da nascẽça de Christo foy afigurada na 
virga de Aarõ que enfloreçeo e deu fruto 
da mendoas» (VC).

amerceador, adj. (de amerceado + -or). 
Que se amerceia; compassivo. Formas: 
amerçeador (VC, 4). Contextos: «e 
cõsollaçom de Jhesu amerçeador» 
(VC); «sta deos padre misericordioso e 
amerçeador» (VC).

amerceamento, subs. (de amercear + 
-mento). Ato ou efeito de amercear; 
compaixão. Formas: amerçeamento 
(VC, 5); amerçeamentos (VC, 1); 
amerçeamẽto (VC, 6); amerçeamẽtos 
(VC, 2); amereçeamento (VC, 1). 
Contextos: «nem se esqueeçeo do 
amerçeamento» (VC); «aquelle que 
nos coroa em misericordia e em 
amerçeamentos» (VC); «e vyo per 
amerçeamẽto outros que stauã na 
praça ouçiosos» (VC); «porque ajnda 
que as outras suas obras sejã muytas 
e boõas empero sobre todas som 
os amerçeamẽtos seus» (VC); «Oo 
marauilhoso amereçeamento teu acerca 
de nos» (VC).

amercear, vb. (de a- + mercê + -ar). 
Compadecer-se;  ter  piedade de. 
Formas: amerçea (VC, 7); amerçea 
te (VC, 5); amerçeaae nos (VC, 1); 
amerçeando os (VC, 1); amerçeando 
se (VC, 1); amercear (TC, 1; VC, 1); 
amerçear (VC, 9); amercear se (VC, 1); 
amerçear se (VC, 2); amerçe[a]ra (VC, 
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1); amerçeares (VC, 3); amerçearse 
(VC, 1; EE, 1); amerçeas (VC, 2); 
amerçeasse (VC, 5); amerceate (VC, 3); 
amerçeate (VC, 19; EE, 2); amerçeaua 
(VC, 1); amercee (TC, 1; VC, 1); 
amerçeea (VC, 1); amerçees (VC, 1); 
amerçeou (VC, 4); amerçeou se (VC, 2); 
amerçeouse (VC, 2); amerçey (VC, 1); 
amereçeandome (VC, 1); amereçeasse 
(VC, 1); seer amerçeada (VC, 1). 
Contextos: «o homẽ temptado mais 
aginha se amerçea» (VC); «Amerçea te 
da tua alma tu que queres prazer a deus» 
(VC); «amerçeaae nos e auee doo» 
(VC); «fingido amerçeando os cõ ho ve 
ou confusom da pena eternal» (VC); «e 
amerçeando se da humanal natureza» 
(VC); «he propria cousa amercear e 
perdoar» (TC); «porque deus prestes he 
por se amerçear» (VC); «porque deus 
se amerçe[a]ra delles» (VC); «Nõ te 
compria pervẽtura de te amerçeares 
do seruidor companheiro teu» (VC); 
«ca proprio he de deus amerçearse» 
(EE); «vees cada dia jazer ante a porta 
a morte do teu corpo e nom has doo: 
nem te amerçeas?» (VC); «e elle pero 
muyto mais braadaua e pedia que se 
amerçeasse delle» (VC); «amerceate 
de my e ajuda me» (VC); «Jhesu filho 
de Dauid amerçeate de mĩ» (EE); «por 
que auia delle vista e nõ se amerçeaua» 
(VC); «peçolhe que se amercee de mĩ 
e me perdoe os meus pecados» (TC); 
«deus se amerçeea de quẽ elle quer» 
(VC); «a ti rogo e a ti peço que te 
amerçees de my» (VC); «por as quaaes 
se amerçeou» (VC); «E amerçeou se o 
senhor» (VC); «Jesu pois amerçeouse 
delle e stendeo aa maão sua» (VC); «assi 
como eu me amerçey de ti perdoando te 
as cousas muy grãdes» (VC); «suby pera 
morrer. amereçeandome da tua morte» 
(VC); «como se amereçeasse dos outros 
que caessem» (VC); «e digna he seer 
amerçeada» (VC).

amerecedor, subs. Talvez amerceador. 

Formas: amereçedor (VC, 1). Contexto: 
«Tu soo reconcilliador e amereçedor: 
vaas fazer sacrificio por todos» (VC).

amerger, vb. (de a- + lat. mergere). O 
mesmo que imergir: mergulhar; fazer 
ir ao fundo; afundar; abaixar. Formas: 
amerga (VC, 1); amerge (VC, 4); 
amergẽdo se (VC, 1); amergeo (VC, 
2); amerger (VC, 3); amergera (VC, 
1); amergese (VC, 1); amergesse (VC, 
1); amergida (VC, 1); amergido (VC, 
4); amergidos (VC, 4); esta amergido 
(VC, 1); sejã amergidos (VC, 1); som 
amergidos (VC, 1). Contextos: «tire 
ou vaze de sy toda soberua. e amerga 
o alleuãtamẽto da voõtade» (VC); «por 
tanto os amerge assy a as profundezas» 
(VC); «e cauou ẽ terra amergẽdo se aa 
entẽçom terreal» (VC); «humildosamẽte 
se amergeo e cõ o dedo scripueo em 
terra» (VC); «cõ a justiça foy poderosa 
de amerger e derribar» (VC); «e nõ 
nos amergera aas cousas da terra» 
(VC); «e amergese quando per soberba 
se alleuanta» (VC); «e assy auisada 
amergesse e scapa» (VC); «Aquella 
cabeça diuinal abaixada e amergida 
com a multidõ das spinhas» (VC); 
«teuesse sempre os olhos ao sembrãte 
amergido aa terra» (VC); «aquelle que 
esta amergido ou derribado dos seus 
pecados» (VC); «porque erã ẽgeitados 
e amergidos aa terra» (VC); «porque 
aquelles se aleuãtã per soberba em a 
presẽte vida sejã amergidos per pena em 
a vjndoira» (VC); «som amergidos em o 
presente» (VC).

amerguçar, vb. (de a- + mergo + -çar; 
mergo, do lat. mergus, mergulhão). 
Mergulhar; premer até deitar por terra. 
Formas: amerguçar (TC, 1). Contexto: 
«as mynhas maldades som tantas que me 
carregam e fazem me amerguçar» (TC).

amergulhar, vb. (de a- + mergulhar, 
este do lat. mergulus, diminutivo de 
mergus, mergulhão). O mesmo que 
mergulhar: submergir; afundar. Formas: 
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amergulha (VC, 1); amergulhã (VC, 1); 
amergulhado (VC, 1); amergulhar (VC, 
2); amergulhe (VC, 1); amergulhou (VC, 
1). Contextos: «e outrossi o allagua ou 
amergulha em a agua dos delleitos» 
(VC); «Alguũs se amergulhã e banham 
em viços» (VC); «Mysticamente este 
filho do regullo significa o linhagem 
humanal enxertado ou amergulhado de 
Adam» (VC); «e como começou de se 
afundar ou amergulhar logo chamou o 
senhor» (VC); «e que ho amergulhe aa 
profundeza do mar» (VC); «amergulhou 
sob as agoas frias» (VC).

ametade, subs. (de a- + metade). O mesmo 
que metade. Formas: ameetade (VC, 
1); ametade (C, 1). Contextos: «mas 
aalem de Jurdam em ameetade de grande 
multidom de gente» (VC); «aja o abade 
ametade de huã» (S)

ametista, subs. (do grego ¢μέθυστος, 
pelo lat. amethystu-m). Pedra preciosa 
de cor roxa. Formas: ametista (VC, 
2). Contexto: «O quĩto cõselho que he 
a mãsidoõe he significado per a pedra 
ametista: a qual he de color de vyolas» 
(VC).

ameudação, subs. (de ameudar + -ção). 
Ato ou efeito de amiudar; repetição. 
Formas: ameudaçõ (VC, 1). Contexto: 
«per aaquesta cõtinuaçõ ou ameudaçõ de 
cõuersar corporalmẽte» (VC).

ameudado, adj. O mesmo que amiudado. 
Formas: ameudada (VC, 7); ameudadas 
(VC, 2); ameudado (VC, 2). Contextos: 
«O primeiro he a iusta e ameudada 
examinaçõ da cõsciẽcia»; «e cõ roguarias 
ameudadas empero justas» (VC); «e 
andaua afanada açerca do minysterio 
ameudado» (VC).

ameudar, vb. (de ameúde + -ar). O mesmo 
que amiudar: executar com frequência: 
repetir; pormenorizar. Formas: ameudar 
(VC, 1). Contextos: «Proueytossa cousa 
he e de grande saude dobrar e ameudar 
a cõfissam» (VC).

ameúde, adv. (do lat. adminutim). O 

mesmo que amiúde: com frequência; 
repetidas vezes. Formas: a mehude (VC, 
2); a meude (VC, 6); amehude (VC, 20); 
ameude (TC, 2; VC, 199; HV, 2; C, 1; 
EE, 6; RP, 7). Contextos: «como quer 
que ante a mehude fosse elle aa dicta 
çidade» (VC); «A meude acõteçe que 
aquelles que per auareza ou cobijça 
desordenada e symonia veẽ aos bispados 
e dignidades» (VC); «E porem amehude 
e per muytas vezes husaua de andar e 
star em os montes e nos desertos» (VC); 
«Ha hy outro iuramẽto que chamam a sii 
Deos que se traze ameude na boca» (TC); 
«mas ameude andando per o mũdo comia 
fora da çidade e da villa em alguũ ryo ou 
fonte» (VC); «e ameude hiam honrrar 
a Jhesu Christo» (HV); «Por que cada 
dia se perdem por ameude vagarem os 
benefiçios» (C); «em aquelle espaço de 
tempo muyto ameude lhes apareçeo» 
(EE); «Quero algũas cousas da pestenẽça 
que nos ameude fere» (RP); «e os que 
vaã ameude aos banhos» (RP).

ameúdo, adv. Vide ameúde. Formas: 
ameudo (VC, 1). Contexto: «nõ ham 
reçeo de visitar ameudo e hir reueer as 
cousas daquelles que leyxarõ no mũdo» 
(VC).

amezinhar, vb. (de a- + mezinha + 
-ar). Tratar; cuidar; curar. Formas: 
ameezinhar (VC, 1); ameezinhar se (VC, 
1); ameezinhou (VC, 1); amezinhasses 
(VC, 1); seja amezinhado (VC, 1). 
Contextos: «Em a qual cousa nos 
ensinou de que maneira auemos de 
ameezinhar aquelles que som fracos 
e que se veẽ aa penitẽcia» (VC); «nõ 
he pequeno guaanho ou proueito 
ameezinhar se o homẽ» (VC); «mas 
curou e ameezinhou aquelles de que 
era ferido» (VC); «porque mais aginha 
curasses e amezinhasses o homẽ da 
magoa do pecado original» (VC); 
«porque eu seja amezinhado e curado» 
(VC).

amezquinhar, vb. (de a- + mesquinho + 
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-ar). O mesmo que amesquinhar: humi-
lhar; rebaixar. Formas: amezquinhãdos-
se (VC, 1); amizquinhaua (VC, 1). 
Contextos: «E aquella amezquinhãdosse 
nõ leixa de hir em pos a misericordia» 
(VC); «toda se desfazia em lagrimas e 
toda se amizquinhaua» (VC).

amicto, subs. (do lat. amictu-m). Pano 
branco com que se cobria a cabeça e 
os ombros; pano com que o sacerdote 
cobre o pescoço e os ombros sob a alba. 
Formas: amicto (VC, 3); amito (S, 1). 
Contextos: «Recebeo o amicto quando 
os judeos em presença de Cayphas lhe 
lançarõ o ueeo sobre a cabeça» (VC), 
«o amicto significa a sperãça a qual o 
apostollo chama baçinete de saluaçõ» 
(VC); «e quando o sacerdote poẽ o 
amicto. demostra que menospreça as 
cousas terreaaes» (VC); «deue teer amito 
e estolla» (S).

amigança, subs. (de amigar + -ança). 
Amizade. Formas: amigãça (S, 1). 
Contexto: «Algũas vezes louuey alguũs 
por amigãça que avia con elles» (S).

amigar, vb. (do lat. amicare). Tornar 
amigo; ligar-se com alguém por laços 
de amizade. Formas: amigase (TC, 1). 
Contexto: «Item o que iura que nunca 
auera paz con seu amigo huũ ano de 
peemdença e amigase com ele» (TC).

amigável, adj. (do lat. amicabile-m). 
Amistoso. Formas: amigauel (EE, 1). 
Contexto: «por que a taaes se mostraua 
amigauel» (EE).

amigavelmente, adv. (de amigável + 
-mente). Com amizade. Formas: 
amigauel mẽte (SG, 1); amigauelmente 
(EE, 1); amigauelmẽte (VC, 1; EE, 1); 
amiguauelmente (EE, 1); amiguauelmẽte 
(VC, 1). Contextos: «satisfezerẽ aos 
dictos Reys e seus socessores ou com 
elles amigauel mẽte se concordarem» 
(SG); «escreue o apostollo saudando 
amigauelmente aos Corinthyos» (EE); 
«e a ellas amiguauelmente seruem» 
(EE); «Qualquer pecador fiel que abraçar 

esta vida amigauelmẽte nõ duuide que 
Christo o adoptou em filho» (VC); 
«deuello correger amiguauelmẽte em 
segredo» (VC).

amigo, subs., adj. (do lat. amicus, a, um). 
Aquele que estima outra pessoa ou é 
por ela estimado; amante. Formas: 
aamijgo (EE, 1); amiga (VC, 4; EE, 2); 
amigas (S, 1; VC, 2; EE, 2); amigo (S, 
10; TC, 6; VC, 81; HV, 7; C, 1; EE, 12); 
amigoo (VC, 1); amigos (S, 13; TC, 3; 
VC, 113; HV, 5; C, 2; EE, 30); amigua 
(VC, 1); amiguas (EE, 1); amijga (EE, 
1); amijgo (VC, 3; EE, 1); amijgos 
(VC, 11; EE, 5); amjga (VC, 3); amjgas 
(VC, 1); amjgo (VC, 46); amjgos (VC, 
43); amygos (VC, 1; EE, 1); amyguos 
(EE, 1); damjgos (VC, 1); hamigo (S, 
1). Contextos: «e disselhe aamijgo 
como entraste ca sen vistidura de voda» 
(EE); «Aqueyxate minha amiga, pomba 
minha» (EE); «chama a suas amigas 
e vizinhas e dislhes» (EE); «asi como 
ho amigo que ẽprestou a seu amigo os 
paẽes» (S); «toda molher que der a comer 
ou a beber asseu marido ou asseu amigo 
algũa cousa por bem querer» (TC); «o 
que iura que nunca auera paz con seu 
amigo» (TC); «e ajũtasse pera ssy o 
poboo amigoo dos judeos» (VC); «pose 
odyos ãtre os que eran amigos» (S); 
«Vos seredes meus amigos se fezerdes 
o que uos eu mando» (TC); «E eu vos 
digo, gaanhay amigos cõ as ryquezas da 
maldade» (EE); «seja vijmda a minha 
amigua a tribullaçõ» (VC); «Suas 
amiguas e vizinhas» (EE); «queixate 
amijga minha» (EE); «amijgo non te 
faço sem razon» (EE); «e qual aja mester 
acerca dos amijgos» (VC); «ha hy cousa 
tã amjga ou amada de deus» (VC); «filha 
da firmeza. amjga da paz» (VC); «fogẽ 
das cõpanheiras e amjgas della» (VC); 
«sabe que em a vijnda dalguũ amjgo seu» 
(VC); «per as quaaes os amjgos de deus 
sõ consollados depois das tẽptaçoões» 
(VC); «amygos dos dinheiros ou da 
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mãmona da maldade» (VC); «Chama aos 
amyguos e vizinhos» (EE); «porque nõ 
seja a nomeada damjgos sem proueyto» 
(VC); «non poendo esperança ao meu 
hamigo fiel» (S).

amingar, vb. (de a- + mingar). O mesmo 
que mingar: diminuir; tornar menor. 
Formas: amingey (S, 1). Contexto: 
«e ẽbargey ou destroy ou amingey suas 
booas obras» (S).

aminguamento, subs. (de aminguar + 
-mento). Ato ou efeito de aminguar; 
diminuição. Formas: aminguamento (S, 
1). Contexto: «da esmola aminguamento 
da sua sustançia» (S).

aminguar, vb. (de a- + minguar). O mesmo 
que minguar. Formas: amẽgue (S, 1); 
amengua (S, 1); amĩgoa (VC, 1); forõ 
aminguados (S, 1). Contextos: «E por 
estes rrogua aqui por que sse amẽgue 
a pena do purgatorio» (S); «por que 
amengua o poderio do diabo» (S); «e assi 
a castidade amĩgoa e aparta a tẽpestade 
da pelleja carnall» (VC); «Outros 
mãdamẽtos forõ aminguados» (S).

aminiculante, adj. (de aminicular + -ante; 
aminicular, do lat. medieval adminicula-
ri, auxiliar, este de adminiculum, esteio, 
suporte). O mesmo que adminiculante: 
que ajuda a constituir prova; que au-
xilia. Formas: amjnjculante (VC, 1). 
Contexto: «Esta preposiçom nota per 
causa efficiente e nom amjnjculante. nẽ 
mjnjsterio ou stormẽto» (VC).

aministração,  subs. O mesmo que 
administração. Formas: aministraçam 
(C, 1); aministraçõ (VC, 1); aministraçom 
(S, 1; EE, 2). Contextos: «o regimento 
e aministraçam he cometida» (C); 
«auia a sabedoria das cousas de fora. e 
a aministraçõ dellas» (VC); «os quaes 
son saçerdotes quãto a aministraçom 
dos saacramentos» (S); «Da razom da 
tua aministraçom» (EE).

aministrador , subs. O mesmo que 
administrador. Formas: aministradores 
(HV, 1). Contexto: «E Jacob e Jafel 

forõ aministradores daquella obra por 
mandado do emperador» (HV).

aministrar, vb. O mesmo que administrar. 
Formas: a mjnistre (VC, 1); aministra (S, 
1); aministrar (S, 3; EE, 1); aministraua 
(VC, 1); aministrem (S, 1); aministrey 
(S, 1); amistrã (S, 1); amistrar (S, 2); 
amynistran (S, 1); amynistrar (S, 1); 
amynistrarlhe (S, 1). Contextos: «nom 
embarguando que se aja a mjnistre bem 
o sem pecado» (VC); «asy como se 
he rey, ou senhor, ou que aministra» 
(S); «O bispo ou saçerdote perteçe 
de aministrar e dar este sacarmẽto» 
(S); «porque por seruiço deuoto lhe 
aministraua as cousas necessarias» 
(VC); «he defẽdido que nõ aministrem 
os sacramentos aos daquele lugar» (S); 
«disse pallauras vaãs ou aministrey os 
sacramẽtos sen a rreuerença que deuia» 
(S); «ouuẽ as penitencias e amistrã os 
sacramẽtos» (S); «E abasta ao sacerdote 
saber ẽ que manejra se deue amistrar» 
(S); «apreman outros por malquerẽça 
ou por ẽueja ou por que amynistran 
e fazen ben ou por viuer bẽ» (S); «A 
primeira por non amynistrar justiça» 
(S); «euẽ proueer o misterio do saçerdote 
e amynistrarlhe quando diser a misa» 
(S); «ham de çelebrar e aministrar os 
sacramentos» (S).

amiselar, vb. (de a- + miselo + -ar). O 
mesmo que amiserar: despertar piedade; 
humilhar. Formas: amisellasse (VC, 1). 
Contexto: «ajnda que deus jurasse que 
lhe nõ perdoaria se elle se amisellasse e 
seendo cõtricto de coraçõ» (VC).

amistança, subs. (do cast. amistanza, 
este de amistar + -anza). Amizade. 
Formas: amistãça (S, 2); amijstança 
(S, 1); amistança (S, 4); hamistança 
(S, 1). Contextos: «cunhadez ẽ huũ 
diuido e amistãça que desçẽde e naçe 
do ajũtamento carnal» (S); «procura 
por trazer a outro a sua amijstança» (S); 
«hameyo mais por parẽtesco e amistança 
que nom por caridade» (S); «ser homen 
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sen misericordia e hamistança» (S).
amiudado, adj. (do part. de amiudar). 

Repetido; pormenorizado. Formas: 
amiudada (VC, 1). Contexto: «assy da 
visitaçõ sua mais amiudada» (VC).

amizade, subs. (do lat. amicitate-m). 
Afeição por alguém. Formas: amizade 
(VC, 56); amizades (VC, 5); amjzade 
(VC, 3); damizade (VC, 3). Contextos: 
«Pedro amador dos jrmaãos e guardador 
da amizade respondeo por todo o 
collegio» (VC); «veemos aqui que 
as cousas e aazos das amizades teem 
muytas aas este» (VC); «e aquesto por a 
amjzade de Christo» (VC); «so nome de 
amjgo lhe chamou imijgo reprehendendo 
o fingimento seu damizade com que 
vijnha» (VC).

amizidade, subs. O mesmo que amizade. 
Formas: amizidade (C, 1; EE, 4); 
amyzidade (TC, 1); damizidade (EE, 
1). Contextos: «cuja cõformidade e 
amizidade elle tanto encomẽdou» (C); 
«son feytos partiçipãtes da amizidade 
de deus» (EE); «por rezom dauer 
amyzidade mays con huũs que com 
outros» (TC); «o qual he segundo Lyra 
synal damizidade» (EE).

amo, subs. (masculino de ama). Dono da 
casa; patrão; senhor. Formas: amo (EE, 
2); amos (VC, 1). Contextos: «chegando 
os escrauos do amo» (EE); «a figura 
dos que esperan a seu amo e senhor 
vellando» (EE); «E como buscaras 
amizade enteira nẽ ffe antre os amos e 
amjgos» (VC).

amoestação, subs. (de amoestar + 
-ção). O mesmo que admoestação: 
advertência; aviso; reprimenda. Formas: 
a moestaçõ (VC, 1); aamoestações (VC, 
1); amoestaçã (C, 1); amoestaçam (C, 
2); amoestaçõ (S, 1; VC, 13; EE, 1); 
amoestaçõees (S, 1); amoestações (VC, 
2); amoestaçom (VC, 6); amoestaçoões 
(VC,  10) ;  amostaçõees  (S ,  1) ; 
amostações (C, 1); da moestaçõ (VC, 2); 
hamoestações (S, 1). Contextos: «Mais 

punido he alguẽ por nõ cõprir algũa 
cõstituyçõ a moestaçõ» (VC); «consentio 
aos requirimẽtos e aamoestações ou 
enduzimẽtos do dyaboo» (VC); «em 
tres dias por cada huã amoestaçã 
contados da pobricaçã da presente» 
(C); «sem correiçam nẽ amoestaçam 
doutrem» (C); «E ẽ esta amoestaçõ 
deue fazer rreprẽdemdoo» (S); «por 
minha amoestaçõ vos emendares» (EE); 
«sofrẽdo as injurias e amoestaçõees 
con tristeza» (S); «primeyro ouue tu as 
amoestações» (VC); «Esta amoestaçom 
pos o senhor em muytos lugares» (VC); 
«e tirados de mal per amoestaçoões 
feruẽtes» (VC); «as denũçiaçõees ou 
amostaçõees de suso dyctas forom feitas 
pollo saçerdote» (S); «assynamos por 
todas tres canonicas amostações» (C); 
«quando ouuem a pallaura da moestaçõ 
e ameaça» (VC); «estas denũçiaçõees 
e hamoestações deuen seer fectas na 
ygreja» (S).

amoestamento, subs. (de amoestar + 
-mento). O mesmo que admoestamento: 
ato ou efeito de amoestar; admoestação, 
advertência; aviso; reprimenda. Formas: 
amoestamento (S, 1; TC, 1; VC, 4); 
amoestamentos (VC, 3); amoestamẽto 
(S, 1; VC, 3; EE, 1); amoestamẽtos 
(S, 1; VC, 7); amostamẽtos (S, 1). 
Contextos: «auedes em odio a minha 
doutrina e o meu amoestamento» (TC); 
«obedeçendo a seus amoestamentos e 
comprillos» (VC); «Ha segunda he dicta 
amoestamẽto de fazer algũas cousas a 
que o homẽ nom he obrigado» (S); «com 
amoestamẽto da caridade induzindovos 
(em em vaão a graça etc.)» (EE); 
«çesey de pensar boas obras e santas e 
de amoestamẽtos e de obras virtuosas» 
(S); «a qual em o primeiro homẽ Adam 
nõ ouuia os amoestamẽtos da saluaçõ» 
(VC); «non obedesçer aos amostamẽtos 
boos» (S).

amoestar, vb. (do lat. vulgar *admonestare). 
O mesmo que admoestar: repreender; 
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advertir; avisar. Formas: aja amoestado 
(S, 1); amoesta (S, 8; VC, 41; EE, 20); 
amoesta nos (VC, 1); amoesta os (VC, 
1); amoestaae (EE, 2); amoestado 
(S, 1; VC, 3; EE, 1); amoestãdo (S, 
3; VC, 6); amoestãdo nos (VC, 2); 
amoestãdoo (S, 1; VC, 1); amoestãdoos 
(VC, 1); amoestados (VC, 1; C, 1); 
amoestalhes (EE, 1); amoestam (VC, 
1); amoestamos (C, 3; EE, 2); amoestan 
(S, 2); amoestando (VC, 3; EE, 2); 
amoestando nos (VC, 1); amoestando 
os (VC, 1; C, 1); amoestandonos (VC, 
2); amoestandote (VC, 1); amoestanos 
(VC, 5); amoestao (VC, 2); amoestaos 
(VC, 1); amoestar (S, 10; VC, 9; EE, 3); 
amoestara (VC, 2); amoestarem (VC, 1); 
amoestarlhe (S, 1); amoestas nos (VC, 
1); amoestasen (S, 1); amoestasse (VC, 
3); amoestaste (VC, 2); amoestasteo 
(VC, 1); amoestaua (VC, 13); amoestauã 
(VC, 3); amoestaua os (VC, 1); amoeste 
(TC, 1; VC, 1); amoestẽ (VC, 1); 
amoestem (C, 1); amoesto (VC, 3); 
amoestou (S, 1; VC, 16); amoestou 
nos (VC, 1); amoestou os (VC, 2); 
amonestaua (VC, 1); he amoestado (S, 
1); fomos amoestados (VC, 1); foron 
amoestados (S, 1); seer amoestado 
(VC, 1); seja amoestado (S, 1); sejamos 
amoestados (VC, 1); som amoestados 
(S, 1; VC, 1); somos amoestados (VC, 
8; EE, 3); sooes amoestados (VC, 
2). Contextos: «despois que ho aja 
amoestado, podeo escomũgar» (S); «E 
asi elle amoesta que façamos oraçom» 
(S); «Porem o apostollo nos amoesta 
ao arremedar de Christo» (EE); «e 
amoesta nos que cõplamos a doutrina 
de Christo per obra» (VC); «de sy ajnda 
o senhor amoesta os discipolos» (VC); 
«Irmaãos allegray vos e seede perfeytos 
amoestaae sabey hũa cousa meesma 
auey paz e o deos de paz» (EE); «por 
seer assi amoestado» (EE); «amoestãdo 
os de Corinthio que fezesen esmola» 
(S); «amoestãdo nos que vigiãdo e 

pẽssando afficadamẽte façamos fructo» 
(VC); «non gardey o Evangelho de Jhesu 
Christo na correyçom de meu proximo 
amoestãdoo primeyramente» (S); «E 
depois da reprehẽsom amoestãdoos 
disselhes (yde vos)» (VC); «avendo os 
todos e cada huum delles por çitados e 
amoestados» (C); «Falla e amoestalhes 
que sejam subjectos aos prinçipes e 
juizes» (EE); «aquelles que os amoestam 
e os castiguam» (VC); «per esta presente 
amoestamos os do nosso cabijdo» 
(C); «quando lhes amoestan» (S); 
«amoestando nos e requerẽdo que 
vigiemos» (VC); «preegaua amoestando 
o pouoo» (EE); «amoestando os todos e 
cada huũ delles» (C); «amoestandonos 
que da conuersaçom mundanal nos 
passemos a meditaçõ» (VC); «e 
amoestandote e mouẽdo que nom 
tenhas de veer com cousa de parçaria 
da terra» (VC); «amoestanos o apostollo 
Pedro dizẽdo» (VC); «detẽ no que o nõ 
leixes hir amoestao e sey dello triste» 
(VC); «mas amoestaos per exẽplos 
seus que viuã com elle» (VC); «nõ pode 
amoestar bẽ aos outros que ho façã» 
(S); «E por quanto elle amoestara os 
discipollos a soportarẽ a morte» (VC); 
«E se aquelles que o cõtigo castigarẽ 
e amoestarem nẽ ouuir corregendo» 
(VC); «deuelho negar e amoestarlhe 
que ho non demande en pubrico» (S); 
«Amoestas nos que oremos» (VC); «por 
quanto se depois que começase a curar 
delles e lhes amoestasen» (S); «por tal 
que esta dereitura corporal de fora de 
pouca dura e vill amoestasse aquelle 
homẽ de dentro» (VC); «Senhor Jhesu 
Christo que nos requereste e amoestaste 
que guardassemos cõtinẽcia outorgua 
a my fraco castidade de voõtade e 
de corpo» (VC); «mas amoestasteo 
leuemẽte que se trigasse mais aaquello 
a que se elle aparelhaua» (VC); 
«auisauaos e amoestaua que ouuessem 
paciẽcia» (VC); «muytas vezes requeriã 
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e amoestauã que nõ chorasse» (VC); 
«porque elle amoestaua os que auia de 
bauptizar a fazerem peẽdença» (VC); 
«quem quer que ouuer descomũgar 
amoeste primeyro tres uezes» (TC); 
«milhormente amoestẽ que mãdẽ e que 
desejẽ mais seer amados que timidos» 
(VC); «que cada domĩgo amoestem seus 
freigueses» (C); «porque vos amoesto 
requeiro e rogo que pensses de seruir 
a tal senhor» (VC); «E por estas duas 
palauras nos amoestou duas coussas» 
(S); «e ajnda aalẽ desto amoestou 
nos que sempre orassemos» (VC); 
«Amoestou os Christo que per obras de 
misericordia requeyrã pera sy meesmos 
o gualardõ da misericordia deçima» 
(VC); «pensa acerca daquelle sermõ em 
como os amonestaua que guardassem os 
mandamẽtos de deus» (VC); «quãdo elle 
he amoestado por seu prelado» (S); «Ex 
aquy fomos amoestados que ponhamos 
em Christo toda esperança e saude 
nossa» (VC); «foron amoestados pellos 
ordenayros» (S); «deue seer amoestado 
e nõ desprezado» (VC); «Ca ante que 
seja amoestado, he suspẽso quãto a ssy 
e non quanto aos outros» (S); «Mas esto 
fez porque quer que sejamos amoestados 
e cõstrangidos e castigados» (VC); 
«honde se som amoestados pollo bispo 
e non satisfazem» (S); «no euangelho 
somos amoestados a auer caridade» 
(EE); «que vos disse primeiro todo por 
que seẽdo auisados vigies pois que sooes 
amoestados» (VC).

amolecer, vb. (de a- + lat. mollescere). 
Tornar mole. Formas: amoleçe (VC, 
1); amolheça (VC, 1); amolleçe (EE, 
1). Contextos: «Marauilhosa cousa a 
pedra amoleçe e o homẽ se torna duro e 
pedra» (VC); «e amolheça aquelle rigor 
e aquella dureza que deu a natureza» 
(VC); «ao que quer amolleçe, e ao que 
quer adurẽta» (EE).

amolentar, vb. (de a- + mole + -entar). 
Tornar mole; amolecer; comover. 

Formas: amolentas (VC, 1); amolẽta 
(VC, 1); amolhẽtaos (VC, 1); amollenta 
(VC,  1) ;  amol lentada (VC,  1) ; 
amollentado (VC, 1); amollentas (VC, 
1); amollentasse (VC, 1); amollestãsse 
(VC, 1); amollẽta (VC, 2); amollẽtado 
(VC, 1); amollẽtando nos (VC, 1); 
amollẽtar (VC, 3); amollẽtarõ (VC, 1); 
amollẽtou (VC, 2); era amollentado 
(VC, 1); fosse amollentado (VC, 1); seja 
amolentado (VC, 1); serã amollentados 
(VC, 1). Contextos: «Mas oo coraçõ 
malicioso e mais duro que a dureza 
se a tãta humildade nõ te amolentas» 
(VC); «ca a malicia obstinada nõ se 
amolẽta per misericordia» (VC); «e 
laua os cõ as lagrimas e alĩpaos cõ os 
cabelhos: e amolhẽtaos cõ beijos» (VC); 
«amollentasse os coraçoões duros» 
(VC); «cujo peito ajnda que seja de 
seixo nõ amollẽtarõ as lagrimas daquella 
molher» (VC); «era amollentado per 
misericordia» (VC); «e os corações 
endurẽtados contra Christo serã 
amollentados» (VC).

amor, (do lat. amore-m). Afeto; paixão. 
Formas: aamor (VC, 1); amor (S, 
40; TC, 8; VC, 907; HV, 4; C, 4; EE, 
101); amores (VC, 3; EE, 1); damor 
(S, 1; VC, 55; EE, 3). Contextos: «e 
que fyngẽ de aamor» (VC); «nõ mata 
por amor de iustiça mas por vingança» 
(S); «nom amãdo os meus proximos 
em amor e em caridade» (TC); «praza 
vos que por o seu amor vos bautizees» 
(HV); «esqueçendosse de quanto amor 
e obrigaçã deuem teer a suas molheres» 
(C); «ho amor faz teer boa oppyniõ do 
amado» (EE); «e se avier caso ẽ que sejã 
ãbas estes amores requeridos jũtamẽte» 
(VC); «A prymeira clausula sera 
chamamẽto damor de Jhesu Christo» 
(S); «eu nũca lhes negue a affeiçõ e 
officio damor e caridade» (VC).

amora, subs. (do grego μόρον, pelo lat. 
vulgar mora-m em vez de morum). Fruto 
da amoreira. Formas: da mora (VC, 1). 
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Contexto: «Onde diz que amostrarõ aos 
alifantes o sangue da huũa e da mora 
pera os aguçar em batalha corporal» 
(VC).

amorar, vb. (de a- + lat. morare). Demorar. 
Formas: amoorado (VC, 1); amorãdo se 
(VC, 1); amorara (VC, 1). Contextos: «e 
recõciliar o que anda amoorado» (VC); 
«mas esteue ally poucos dias escõdido 
e amorãdo se cõ seus discipollos per 
alguũ tempo» (VC); «na segũda vijnda 
nõ andara deus per os desertos nẽ em 
as couas e mõtanhas: ou alguũ lugar ou 
cãto da terra. nẽ se amorara em alguũs 
scoridoões» (VC).

amoreira, subs. (de amora + -eira). Árvore 
que produz amoras. Formas: amoreira 
(VC, 2). Contextos: «e mais alta que a 
amoreira e teem os fructos huũ pouco 
nõ doçes» (VC).

amorio, subs. (de amor + io). Sentimento 
de amor; amor breve. Formas: amorijo 
(S, 1); amorio (S, 9; VC, 3). Contextos: 
«contradizer caridade, amor e amorijo» 
(S); «E amar mais huũ que outro 
ẽtendesse ẽ muitas maneiras .s. por 
mayor afeiçõ e amorio e ssegũdo 
esto Deus deue ser mais amado sobre 
todalas cousas» (S); «E ssu espeçya de 
amorio e de verdade emcobria alguũs 
maldizemtes» (S); «temy cõ melhor 
feruor e amorio alguũa criatura que nom 
a Deus» (S); «e alumee cõ o lume do teu 
conhoçimẽto enflame no ardor do teu 
amorio» (VC).

amorosamente, adv. (de amoroso + 
- m e n t e ) .  C o m  a m o r.  F o r m a s : 
amorosamente (VC, 2); amorosamẽte 
(VC, 4). Contextos: «e que tijnha em 
elle ensinador que amorosamente lhe 
ensinaua qualquer cousa que saber 
queria» (VC); «e que por aquesto nos 
mouamos a aparelhar amorosamẽte a 
nossa morada» (VC).

amoroso, adj. (do lat. medieval amorosus, 
a, um). Relativo ao amor; carinhoso; 
terno. Formas: amorosa (VC, 7); 

amorosas (VC, 1); amoroso (VC, 7); 
amorosos (VC, 2); amorossa (VC, 1); 
amorossas (VC, 1); amorossos (S, 1). 
Contextos: «tam amorosa e doçe boca 
do verbo eternal ousaua de tocar e 
beyjar» (VC); «faz desejar todas aquellas 
que som amorosas a ella e doçes» (VC); 
«da raiz amargosa da cobijça saya fructo 
amoroso e doçe de caridade» (VC); 
«auendo memoria daquelle stendimento 
e dos amorosos abraços» (VC); «e 
como o abraçaua e apartaua nos braços 
docemente e amorossa» (VC); «legua 
aquellas suas rosadas e ensangoẽtadas 
chaguas muy amorossas e muy speciosas 
e fremosas» (VC); «e trouue por cantares 
amorossos ou por palauras doçes» (S).

amortificamento, subs. (de amortificar 
+ -mento). Mortificação; tormento; 
humilhação. Formas: amortificamẽto 
(VC, 1; EE, 1). Contextos: «Daae 
aqueste homẽ em amortificamẽto da 
carne» (VC); «Pella mirra se significa o 
amargo amortificamẽto» (EE).

amortificar ,  vb. (do lat. medieval 
a m o r t i f i c a re ) .  O  m e s m o  q u e 
mortificar. Formas: amortifica (EE, 
1); amortificar (EE, 1); amortificarees 
(EE, 1); amortyfiquẽ (EE, 1); somos 
amortificados (EE, 2). Contextos: 
«porque nenhuũa boõa obra pereça as 
obras que alguũ amortifica se darã aos 
que se saluarõ» (EE); «nos poõe coraçõ 
para o amortificar da carne» (EE); «as 
obras (amortificarees) emgeytãdoos 
de todo» (VC); «porque assy se 
amortyfiquẽ os vicios» (EE); «por ty 
somos amortificados» (EE).

amortigar, vb. (relacionado com o lat. 
medieval amortigatio, por amortisatio ou 
admortizatio). O mesmo que amortecer: 
amortizar; enfraquecer; reduzir o 
ímpeto. Formas: amortiguardes (EE, 
1). Contexto: «mas se com ho spiritu os 
feitos da carne amortiguardes viuerees» 
(EE).

amostrança, subs. (de a- + mostrança). 
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Amostra; apresentação; aparência. 
Formas: amostrãça (VC, 3). Contexto: 
«de duas maneiras sõ dãpnados os 
ypocritas ou por maldade scõdida ou por 
amostrãça fingida» (VC).

amostrar, vb. (de a- + mostrar, este do 
lat. monstrare). Evidenciar; patentear; 
demonstrar; provar. Formas: amostra 
(S, 1; VC, 4; EE, 2); amostrados (EE, 
1); amostramonos (VC, 1); amostrando 
(EE, 1); amostranos (VC, 1); amostrar 
(S, 1; VC, 5; C, 1); amostrarõ (VC, 1); 
amostrasse (VC, 1); amostre (VC, 1); 
amostrou (S, 1; TC, 1; VC, 3; EE, 4); 
hamostrar (S, 1); he amosttrado (VC, 
1); sera amostrada (VC, 1). Contextos: 
«manifesta e declara e amostra as 
coussas que nõ aparecem» (S); «lhe 
amostra todas as cousas que faz» 
(EE); «eram primeiro amostrados pello 
sinal do çeeo» (EE); «e amostramonos 
spantosos ou marauilhosos» (VC); 
«amostrando ao phariseu que o que 
Maria fez nõ foy obra datreuimẽto» 
(EE); «e em a paixom amostranos o 
caminho para ella» (VC); «nẽ he theudo 
amostrar priuilegio» (S); «alegar e 
amostrar seu titollo de como he clerigo» 
(C); «Onde diz que amostrarõ aos 
alifantes o sangue da huũa e da mora» 
(VC); «E amostrasse aquelle loguar e 
homrramno os fiees» (VC); «nem as falle 
per a boca: nem amostre per obra» (VC); 
«ou lhe amostrou ira em geesto» (TC); 
«ajnda lhe deue hamostrar ho credo e 
ho pater noster» (S); «por tanto nos he 
amosttrado per a meetade da nocte» 
(VC); «nos sera amostrada aquella 
spãtosa cadeyra» (VC).

ampleação, subs. (do lat. ampliatione-m). 
O mesmo que ampliação: alargamento; 
aumento. Formas: ampleaçom (VC, 1). 
Contexto: «E por moor ampleaçom de 
nobreza e aumentaçam de vosso glorioso 
e christianissimo nome» (VC).

amurujar, vb. (do lat. tardio amarizari). O 
mesmo que amarujar: amargar. Formas: 

amurujã (VC, 1). Contexto: «Teẽ outrosi 
os fructos nõ doçes mas que amurujã 
que som os fructos das abstinẽcias dos 
jejuũs» (VC).

anagógico, adj. (do lat. eclesiástico 
anagogicus, a, um; este do grego 
¢ναγωγή, relevação). Relativo à 
anagogia; místico. Formas: anagogico 
(VC, 4; EE, 1). Contexto: «e vodas 
de husar ou fruir da bẽauenturança 
segundo o entendimẽto anagogico» 
(VC); «As quartas vodas som do 
entẽdimẽto anagogico e celestrial» 
(VC); «Anagogico segũdo Agostinho he 
pello qual se trauta das cousas de çima e 
eternas» (EE).

anatematizar, vb. (do grego ¢ναθεματίζω, 
pelo lat. eclesiástico anathematizare). 
Condenar com anátema; excomungar; 
amaldiçoar. Formas: anathematizar 
(VC, 1); anathemitizando se (VC, 1). 
Contextos: «Porque anathematizar 
significa jurar cõ pẽna e obligaçõ de 
maldiçõ e descõjuraçõ» (VC); «nõ 
soomẽte jurãdo mas anathemitizando 
se» (VC).

ancheza, subs. (de ancho + -eza). Largura. 
Formas: ancheza (VC, 1). Contexto: 
«quanta he a ancheza e a longura e a 
alteza» (VC),

ancho, adj. (do lat. amplus, a, um). Largo, 
amplo. Formas: ancha (VC, 4); anchas 
(VC, 1); ancho (VC, 6); anchos (VC, 
4). Contextos: «nẽ tijnhã a casa grande 
ou ancha» (VC); «Ha hy outra justiça 
mais larga e ancha de se nõ yguar ao 
ygual» (VC); «Aaquelle que nõ abastã 
por lugar grãdes paaços e anchas casas e 
sallas seendo viuo» (VC); «Mas vejamos 
qual leuara mais o vaso baixo ou curto 
e ancho: ou o longo e streyto? certas o 
baixo e ancho» (VC); «tanto se fazem 
mais anchos no gualardõ eternal» (VC); 
«pera hyrẽ per os caminhos anchos que 
leuã a morte» (VC).

ancho 2, subs. (do lat. amplu-m). Largura. 
Formas: ancho (TC, 1; VC, 6; HV, 1). 



164 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

Contextos: «saluo dous palmos de terra 
em ancho, e sete pes em longo» (TC); 
«e outros tantos em ancho» (VC); «E 
auia de altura tres palmos e meo. e outro 
tanto era de ancho» (VC); «mas porque 
creçessem por ancho hũa embargua» 
(VC); «e disserõ que fossem de trinta 
couodos em ancho e quinze de alto» 
(HV).

anchura, subs. (de ancho + -ura). Largura. 
Formas: amchura (VC, 1); anchura (VC, 
3). Contextos: «deuem auer largueza e 
amchura em bem obrar» (VC); «porque 
possades cõprehender e entender com 
todollos sanctos. qual he a anchura e a 
longura e a alteza e a profundeza» (VC).

ancião, subs., adj. (do lat. medieval 
antianus, a, um ou ancianus, a, um). 
Que ou o que tem idade avançada; 
velho; idoso. Formas: ãçiaãos (VC, 
2); anciaães (VC, 1); anciaãos (VC, 
7); ançiaãos (EE, 1; VC, 2); ancianos 
(VC, 1); ançiãos (VC, 1). Contextos: 
«aos principes dos sacerdotes e aos 
scriuaães e aos ãçiaãos e cõdẽpnallohã 
a morte per falsas testimunhas» (VC); 
«E os anciaães .s. os que erã juizes 
ordinairos» (VC); «Entom veendo 
Judas que Jesu era condempnado per o 
conselho dos principes dos sacerdotes 
e per os anciaãos» (VC); «todollos 
anjos estauam darredor da cadeira e 
dos ançiaãos» (EE); «e aquelles que 
precediã os outros per excellẽcia de suas 
dignidades e os mais ancianos do poboo 
que precediam per razom de sua ydade» 
(VC); «os quaaes nõ scusa a jgnorãçia. e 
os ançiãos do poboo» (VC).

andada, subs. (do part. de andar). 
Caminhada; jornada. Formas: andadas 
(VC, 1). Contexto: «e em a saude 
que daua em as andadas que fazia em 
preeguar» (VC).

andadura, subs. (de andado + -ura). Ato 
de andar; caminhada. Formas: andadura 
(VC, 1). Contexto: «Dizem que per huũ 
caminheiro que he andadura de doze ou 

quinze jornadas» (VC).
andaimo, subs. (do árabe ad-dahá’im). O 

mesmo que andaime: estrado. Formas: 
andaymo (VC, 1). Contexto: «E poseo 
sobre o pinacullo do tẽplo .s. sobre 
huũ andaymo donde os scripuaães e os 
sacerdotes fallauã ao poboo» (VC).

andança, subs. (de andar + -ança). Ação 
de caminhar; jornada; lida; ato. Formas: 
ãdãça (TC, 1; VC, 1); andãça (S, 1; VC, 
6); andãças (VC, 5); andança (VC, 9); 
andanças (VC, 2). Contextos: «se nõ 
fezeres bem ou nom ouueres boa ãdãça 
nõ acharas quẽ te aia ẽueia» (TC); 
«rriquezas e homrras e bem andãça 
tenporal» (S); «nem se sabya aleuãtar 
cõ as bõas andãças. nem amerger cõ 
as desauenturas» (VC); «Eu penso e 
entendo que a maa andança aproueyta 
mais aos homeems que a boa ventura» 
(VC); «e se sempre os homẽs ouuessem 
bem andanças quem seria que as nom 
menosprezasse» (VC).

andar, vb. (segundo uns, do lat. ambitare, 
freq. de ambire; segundo outros, do 
lat. ambulare). Mover-se; caminhar; 
estar (com funções de verbo auxiliar). 
Formas: ãda (TC, 3; VC, 2); ãdaaes 
(VC, 1); ãdãdo (VC, 1); ãdam (EE, 1); 
ãdar (TC, 1; VC, 7; EE, 1); ãdarẽ (TC, 
1); ãdarõ (TC, 1); ãdas (VC, 1); ãdasse 
(VC, 1); ãdaua (S, 1; TC, 1; VC, 1); 
ãdauã (VC, 3); ãdauas TC, 1); ãday (EE, 
2); ãde (TC, 1); ãdes (TC, 1); ãdou (TC, 
1; VC, 1); amda (TC, 1); amdam (S, 1; 
C, 1); amdan (S, 1); amdar (S, 3; VC, 1); 
anda (S, 2; TC, 1; VC, 75; EE, 3); andã 
(S, 4; VC, 44; EE, 1); andaae (VC, 1); 
andaaes (VC, 2; EE, 1); andãdo (S, 1; 
VC, 32; HV, 1; EE, 2; RP, 3); andam (S, 
3; VC, 19; C, 2; EE, 8); andamos (S, 1; 
VC, 10); andan (S, 3; EE, 1); andando 
(S, 1; VC, 10; EE, 1); andar (S, 6; TC, 2; 
VC, 90; HV, 1; C, 6; EE, 9; RP, 6); andara 
(S, 1; VC, 2); andarã (VC, 1); andaram 
(EE, 1); andarẽ (VC, 2); andarees (VC, 
1); andarem (VC, 1; C, 3); andares 
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(VC, 1); andarey (VC, 1); andaria (VC, 
2); andariã (VC, 1); andarmos (VC, 
3); andarõ (TC, 1; VC, 3); andarom 
(VC, 3; EE, 1); andaron (EE, 1); andas 
(VC, 5); andase (VC, 1); andasem (TC, 
2); andasse (VC, 3); andassẽ (VC, 1); 
andassem (VC, 8); andaua (TC, 1; VC, 
46; HV, 3; EE, 7; RP, 1); andauã (S, 1; 
VC, 17; HV, 2; C, 2); andauam (VC, 6); 
andauamno (VC, 1); andauas (VC, 2; 
EE, 1); anday (EE, 5); ande (S, 3; VC, 
10; EE, 1); andẽ (TC, 1; VC, 4); andees 
(EE, 8); andem (VC, 1); andemos (VC, 
7; EE, 7); andes (VC, 2); andey (VC, 
1); ando (S, 1); andou (S, 1; TC, 1; VC, 
18; EE, 3); handan (S, 1); seer andada 
(VC, 1). Contextos: «A segunda se ãda 
em algũa escominhom» (TC); «o que 
procura pera matar a criatura que ãda 
no uentre» (TC); «como ãdaaes assy 
nuu?» (VC); «A segunda razõ por o 
nosso por cõsollar ãdãdo nossa fraqueza 
e ẽfirmidade» (VC); «as maãos tocã, os 
pees ãdam» (EE); «que os nõ ẽuie ãdar 
romarias pelo mundo» (TC); «aqueles 
que estas carreiras ãdarẽ» (TC); «porque 
nũca aqueles que a Deus temerom 
nõ ãdarõ per taaes sãdices» (TC); «e 
agora cõ Martha o ãdas seruĩdo ẽ pee» 
(VC); «assy como que ãdasse sobre a 
terra» (VC); «era seu discipolo que cõ 
ele ãdaua» (TC); «e como a madre do 
senhor e os jrmaãos o ãdauã buscãdo» 
(VC); «se tu ãdauas lãçãdo pedras» 
(TC); «e ãday em amor como Christo nos 
amou e deu a sy meesmo» (EE); «que 
nõ ãde cõ eles pelos carreiros de morte» 
(TC); «nõ lhes queyras cõsẽtir nẽ ãdes 
cõ eles» (TC); «ãdou sete anos ẽ pees e 
ẽ maãos» (TC); «quamto o homen em 
ele amda mays tamto se mays emuolue» 
(TC); «O sexto que amdam vaajamdo 
ffora do mosteiro ssem lyçemça de 
seu abade» (S); «E esto mesmo he dos 
mercadores e dos outros que amdan fora 
de suas cassas en negoçios» (S); «nũca 
deue amdar caualgado nẽ en carro nem 

en outra coussa» (S); «anda e guarda os 
caminhos iustos» (TC); «asy como os 
que andã por ho mar» (S); «nõ ajaaes 
medo de cousa algũa andaae seguros» 
(VC); «Irmaãos paradementes cõ 
descriçam como andaaes» (EE); «toda 
maneyra tal como este euite o sõno e ysto 
em andãdo» (RP); «aos que andam no 
mar de porto de saude» (S); «en aquelas 
carnes ẽ que andamos e viuemos» (S); «e 
andan en danças polas rruas» (S); «dos 
quaaes nõ era digno o mundo andando 
sem saber» (EE); «como vos conuenha 
andar: assy andees para que mais 
avoõdees» (EE); «Andar de conuite em 
comuite» (TC); «E andara a pee e nũca 
caualgado» (S); «e andarã como sandeos 
fora de si» (VC); «e andaram as gẽtes 
no teu lume» (EE); «e leixou a todos 
exẽplo de andarẽ per elle» (VC); «nõ 
andarees e ẽ as cidades dos samaritanos 
nõ emtrarees» (VC); «quando os nossos 
uisitadores andarem a visitar» (C); «por 
andares alleuãtado em çima de cauallo» 
(VC); «andarey cõ elles a starey cõ 
elles» (VC); «andaria e entenderia entõ 
a corte toda dos angeos» (VC); «com 
grande trigança andariã correndo per os 
altares cõ os geolhos em terra» (VC); «he 
pois aquello que fezemos se andarmos 
per todas as cidades de Judea» (VC); 
«asy andarõ hos diaboos no outro mundo 
por chegarem estes ao mal do inferno» 
(TC); «(As gẽtes) que andarom primeiro 
na escurydade da ydolatria» (EE); «em 
treze dias andaron caminho de huũ 
anno» (EE); «Onde se tu assy andas 
corrẽdo de hũa parte a outra» (VC); «por 
este aazo e andase mais asinha» (VC); 
«E que nom andasem depos las pinturas 
da parede» (TC); «mas diselhe que 
andasse ãte elle» (VC); «e nõ andassẽ 
nẽ participassem cõ os gẽtios» (VC); 
«E fallar aa sua cõpanha por tal que 
perventura nõ andassem buscãdo» (VC); 
«este ou andaua em obra cõuinhauel ou 
nõ» (TC); «matarõ huũ homẽ que muyto 
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tẽpo auia que andaua polla çidade como 
sandeu» (HV); «porque andaua de casa 
em casa curãdo ẽfermos» (RP); «e dos 
que andauã a pedir» (S); «e quando 
elles andauam ella andaua» (VC); «e 
andauamno buscando per os lugares 
daly arredor» (VC); «e andauas onde 
querias» (EE); «Anday como filhos do 
lume» (EE); «posto que o clerigo ande 
de noyte non caay en pena» (S); «Senhor 
liura os meus pees que nõ andẽ pela 
carreira que leua os homeẽs ao inferno» 
(TC); «Rogo vos eu preso pollo senhor 
que andees dignamẽte» (EE); «nõ 
andem vagãdo em a oraçõ» (VC); «assi 
tanbem andemos nos outros na nouidade 
da vida» (EE); «mandado he a ty que 
andes per o camjnho streito» (VC); 
«em quantos tẽpos eu andey ameude 
descorrẽdo per peccados» (VC); «nõ no 
ẽsiney e ando vagarosso e soltamẽte» 
(S); «Se andou em dãças por parecer 
bem» (TC); «aquelle que afirma morar 
em Christo deue segundo elle andou 
andar» (VC); «e handan a rroubar e 
fazen guerras» (S); «nom a leyxava star 
queda nem jazer nem seer andada de 
fora e de dentro do sepulcro chorando» 
(VC).

andar 2 ,  subs.  (do verbo andar) . 
Andamento; marcha. Formas: ãdar (VC, 
1); andar (VC, 2; EE, 2). Contextos: 
«quando elle anda neeçessario he o 
ãdar» (VC); «sofreo em preeguar. dos 
enfadamentos do andar» (VC); «Nom 
era seu gesto feo. nem fero seu andar» 
(VC); «Pedro se recordou do andar 
passado sobre as aguas» (EE); «E o 
pee quando he castigado do andar nõ 
licito» (EE).

andejo, subs., adj. (regressivo de andejar, 
este de andar + -ejar, deambular). Que 
anda sem rumo; erradio. Formas: andeja 
(VC, 1); andejas (VC, 1); andejo (VC, 
1); andejos (VC, 4). Contextos: «se 
ella for louca ou sandia ou gollosa ou 
sanhada ou andeja» (VC); murmurar 

e de vaydades e cousas desuairadas e 
de pallauras andejas» (VC); «sobre o 
coraçom trauesso e desauiado e andejo 
per errores» (VC); «a qual cousa he cõtra 
aquelles que som andejos» (VC); «E 
outros forom que daquy sobiram ao ceeo 
e aas strellas e tanto forom andejos em 
esto que forõ mudados em a angellical 
cidade» (VC); «serã leguados os seus 
andejos pees» (VC); «Mas estes dagora 
vagabũdos e andejos leixã o hermo e 
buscã as çidades e paaços» (VC).

anegar, vb. (segundo uns, do lat. inaquare, 
encher de água; segundo outros do lat. 
enecare, asfixiar). Submergir; inundar; 
alagar. Formas: anegar (VC, 1). 
Contexto: «e per a tẽpestade do mũdo 
a ygreja seja posta em trabalho e tocada 
das ondas das tẽptaçoões empero nõ se 
pode anegar: por quanto tem por meestre 
e gouernador o filho de deus» (VC).

anel, subs. (do lat. anellu-m). Aro 
normalmente de metal precioso que se 
traz no dedo da mão. Formas: anees 
(S, 6; VC, 1; C, 1); anel (S, 13; VC, 
5; EE, 2). Contextos: «e despois tome 
dous anees» (S); «desprezaste os leytos 
e cortinhas douro e os anees de pedras 
preciosas» (VC); «nem de prata nem 
cordões que se lhe pareçan nem anees se 
nam aquelles a que per suas dignidades 
perteeçem trazer» (C); «he cousa que 
acõpanha ho matrimonio como he ho 
poer do anel» (EE); «quando lhe da ho 
anel ẽ sinhal, como quer que he defferẽça 
ãtre dar o anel e esposarse, ca dar ho 
anel perteçe aas donas que soõe dar 
aos esposos» (S); «E deu lhe anel em a 
maão» (VC); «(que eu vos esposey) cõ 
anel da ffe» (EE).

anexo, adj. (do lat. annexus, a, um, part. 
passado de annectere, atar). Unido; 
apenso; dependente. Formas: anexa (S, 
1; VC, 1); anexas (S, 1); anexo (S, 2). 
Contextos: «E esta orden ha castidade 
anexa» (S); «os quaaes nõ teẽ outra renda 
anexa» (VC); «estas duas coussas som 
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anexas» (S); «quanto ao que he anexo a 
este sacramento» (S); «mas nõ por que 
a ordẽ de sustãçia o tenha anexo» (S). 

anforismo, subs. (do grego ¢φορισμός, 
pelo lat. aphorismu-m). O mesmo que 
aforismo: definição; sentença; preceito 
moral Formas: amforismos (RP, 1). 
Contexto: «A segunda que assi como 
se escreue em o terçeyro liuro dos 
amforismos» (RP).

angária, vb. (do grego ¢γγαρεία, pelo lat. 
angaria-m). Trabalho penoso; obrigação. 
Formas: angaria (VC, 1). Contexto: 
«a qual cousa significa angaria ou 
costrangimento» (VC).

angelical, adj. (de angélico + -al). 
Referente aos anjos; semelhante a anjo. 
Formas: ãgelicaaes (VC, 1); ãgelical 
(VC, 2); ãgelicall (S, 1); ãgellicaaes 
(VC, 2); ãgellical (VC, 2); amgellicaaes 
(VC, 2); amgellical (VC, 1); angelicaaes 
(VC, 1); angelical (S, 1; VC, 12; EE, 1); 
angellicaaes (VC, 3); angellical (VC, 
13); anjelical (VC, 1). Contextos: «tu 
deus que adorã os poderios ãgelicaaes» 
(VC); «e cujde apresentarse a elle entõ 
a presença ãgelical» (VC); «eus criou 
todallas criaturas raçionaees, que he 
ãgelicall e humanal natura» (S); «husaua 
dos misterios e seruiços ãgellicaaes» 
(VC); «he restaurada a seeda ãgellical» 
(VC); «e foram ouuidas vozes no aar. 
e as virtudes amgellicaaes» (VC); 
«nem do parayso amgellical e ceeo 
empireo» (VC); «e os mortos os poderios 
angelicaaes se cõmouerã» (VC); «poren 
todallas noue hordens sobre dictas, que 
he natura angelical» (S); «me disse ho 
criador de todallas cousas a angelical 
saudaçam» (EE); «seram ajuntados aos 
choros angellicaaes e aas ordeẽs» (VC); 
«e foy restaurada a natureza angellical» 
(VC); «sera pera sempre companheiro da 
bemauẽturança anjelical» (VC).

angélico, adj. (do grego ¢γγελικός, pelo 
lat. angelicus, a, um). Próprio de anjo; 
puro; imaculado. Formas: angelica 

(VC, 1; EE, 1); angelicos (VC, 1); 
angellica (EE, 3); angellico (VC, 1; EE, 
1); angellicos (VC, 1). Contextos: «ha 
liberdade angelica» (EE); «cidadaõs 
gloriosos com os spiritos angelicos» 
(VC); «e espiritual, humana e angellica» 
(EE); «todo entendimento angellico e 
humano» (EE); «pois que os poderios 
angellicos que som de sy meesmo 
seguros som mouidos» (VC).

ângulo, subs. (do lat. angulu-m). Canto; 
aresta. Formas: angullo (VC, 1). 
Contexto: «porque Maria sem angullo 
ou canto de nẽhũa magoa de çugidade 
he toda lĩpa» (VC).

angústia, subs. (do lat. angustia-m). 
Inquietação; tormento. Formas: ãgustia 
(VC, 5; EE, 1); ãgustias (VC, 9); 
amgustias (VC, 1); angustia (VC, 25; 
EE, 1); angustias (VC, 22); dangustia 
(VC, 1). Contextos: «ẽ que ha choro e 
ãgustia de toruaçõ» (VC); vee as minhas 
ãgustias e tribullaçoões» (VC); «E assy 
posto em amgustias de todas partes que 
nom podya mouer se nom a cabeça soo» 
(VC); «A tribullaçom ou a angustia, a 
presecuçã» (EE); porque a tristeza faz 
angustias e apartamẽto» (VC); «nẽ ha 
hy tẽpo de peendẽça mas dangustia e 
coyta» (VC).

angustiar, vb. (do lat. angustiare). Afligir; 
atormentar. Formas: angustiada (VC, 1); 
angustiado (VC, 1); he angustiada (VC, 
1); he angustiado (VC, 2). Contextos: 
«a qual no tempo de ante de Christo sera 
de tal guisa angustiada e atormẽtada 
que poucos se ousarõ de nomear por 
christaãos» (VC); «aqueste homẽ he 
apartado e angustiado e menos prezado» 
(VC); «terçeiramẽte he angustiada 
e apartada per coyta do coraçõ e da 
cõsciẽcia» (VC); «terçeiramẽte he 
angustiado per o jnchaço da delectaçõ» 
(VC); «Em a morte ajnda he çercado dos 
demonios e he angustiado dos pecados» 
(VC).

angusto, adj. (do lat. angustus, a, um). 
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Apertado; estreito; sem espaço. Formas: 
ãgosta (EE, 1); angosta (VC, 3; EE, 
1); angosto (VC, 1); angusta (VC, 
2). Contextos: «esforçay de entrar 
pella porta apertada .s. ãgosta» (EE); 
«pellejade ou contendee por entrardes 
por angosta porta e streita» (VC); «a 
porta que guya aa vida he angosta e 
estreita» (EE); «E pode seer chamado 
streyto e angosto» (VC); «fazeme entrar 
per o camjnho streito de justiça ou per 
a angusta porta de peendença» (VC); 
«Christo per a payxõ e per a morte 
angusta e forte ẽtrou aa sua gloria» (VC)

angustura, subs. (de angusto + -ura). 
Angústia;  inquietação. Formas: 
angustura (VC, 1). Contexto: «auia de 
entrar em a sua gloria per a angustura 
da paixõ» (VC).

anho, subs. (do lat. agnu-m). Cordeiro; 
cria de ovelha. Formas: anhos (EE, 
1). Contexto: «Assy meesmo ho 
testemunho dos anhos» (EE).

animal, subs., adj. (do lat. animale-m). 
Ser vivo do reino Animalia não humano; 
gado. Formas: animaaes (EE, 7); animal 
(S, 1; VC, 3; EE, 4); anjmal (VC, 1); 
anymal (S, 1). Contextos: «tijnham 
empero casas para criarem animaaes» 
(EE); «qual quer que conheçer animal 
bruto deue fazer pendẽça mais de 
sete anos» (S); «e este homẽ animal 
razoauel» (VC); Onde Cirillo diz que 
aqueste homẽ era animal» (VC); «mas he 
terreal quanto aos auarẽtos. e he bruta ou 
animal quanto aos luxuriosos e diabolica 
quanto aos soberbosos» (VC); «Todo 
animal deseja sua semelhança» (EE); 
«todo animal ama ao seu semelhante» 
(EE); «o dromedairo he huũ animal 
menor que ho camelo» (EE); «mas 
do homẽ cruel por quanto he anjmal 
raçional» (VC); «ho rrooe rrato ou outro 
anymal» (S).

animalha, subs. O mesmo que animália. 
Formas: animalhas (VC, 1); anjmalhas 
(VC, 1). Contextos: «segũdo andauã as 

animalhas feras» (VC); «e ajnda que 
viessem spada. fogo ou ferro. anjmalhas 
ou bestas brauas» (VC).

animália, subs. (do lat. animalia). Animal; 
besta. Formas: animalia (TC, 3; VC, 9); 
animalias (S, 2; TC, 1; VC, 32; C, 1); 
animallia (VC, 5); animallias (VC, 21); 
animalyas (VC, 1); anjmalias (VC, 1); 
anjmallia (VC, 1); anjmallias (VC, 3). 
Contextos: «nõ se guiã per razõ de homẽ 
mas de besta ou de outra animalia que 
nõ ha razõ» (TC); «as animalias uiuem 
per sua industria e sabedoria» (S); «dos 
gados, animalias e fruytos» (S); «O 
quinto he os que dormem coas animalias 
brutas» (TC); «assy como san animalias 
que nom cheguã a dez .s. poldrinhos, 
bezerrinhos, cordeiros, patos, bacoros 
etc.» (C); «mas demãdarom que os 
leixassem ẽtrar em os porcos porque 
nõ ha hi animallia mais çuja que o 
porco» (VC); «assy como se disessem 
as animallias brutas teẽ lugares em que 
se scondã» (VC); «os homẽs em quanto 
som rezoaauees e nõ animalyas brutas 
que nõ husã de razom» (VC); «Antre as 
anjmalias foy lançado» (VC); «eras ja 
tal como bruta anjmallia» (VC); «assy 
como o testamento velho foy confirmado 
no sangue das anjmallias que offereciã» 
(VC).

animalidade, subs. (do lat. animalitate-m). 
Qualidade do que é animal. Formas: 
animalidade (VC, 1); animallidade (VC, 
1). Contextos: «(aquelle que quiser a 
sua alma) .s. a sua animalidade .s. a uida 
presente que ha meester mãtijmẽtos» 
(VC); «nem dos desejos carnaaes nẽ das 
afeiçoões dos diuedos e cheguados nẽ aa 
nossa animallidade» (VC).

animar, vb. (do lat. animare). Dar alma 
ou vida a; alentar. Formas: anima (VC, 
1); animada (VC, 1); animadas (VC, 1); 
animado (EE, 1; VC, 4); animar (VC, 
2); animasse (VC, 2); anime (VC, 1); 
animou (VC, 1); anjmada (VC, 1); era 
animado (VC, 1); foy animada (VC, 
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1). Contextos: «e he chamada alma 
em quãto he em o corpo e aviuẽta e 
anima» (VC); «esta vida animada e 
vegetada» (VC); «em como nas cousas 
animadas sooẽ dauer mayor ligeyrice» 
(VC); «o sacerdote he seruidor de deos 
e jnstrumento seu animado» (EE); «Eu 
penso que em signal de sua victoria 
e por animar os outros e lhes dar boo 
exemplo» (VC); «e os animasse a 
soportarem cousas pesadas e asperas» 
(VC); «aquesto te moua e anime» 
(VC); «E entõ animou e esforçou 
Christo a geeraçõ humanal» (VC); «da 
vida anjmada que he gouernada por 
o manjar» (VC); «E aquella de que 
primeiro era animado» (VC); «e logo 
foy animada de alma racional» (VC).

animária, subs. O mesmo que alimária. 
Formas: animarias (VC, 1). Contexto: 
«vija o filho de deus e seu antre aquellas 
meesmas animarias jazer no presepe» 
(VC).

ânimo ,  subs .  (do  la t .  animu-m ) . 
Determinação; disposição de espírito; 
força; vontade. Formas: animo (C, 1; 
EE, 6). Contextos: «quãto em nos for 
aos que cõ animo corrupto e fraudelloso» 
(C); «tijnham animo muy autentico 
aas cousas seguĩtes» (EE); «O animo 
generoso do homẽ mays quer seer 
leuado cõ doçura de pallauras que com 
ymportunidade» (EE); «poõe ho animo 
a bem obrar» (EE).

aniquilação, subs. (do lat. tardio annihi-
latione-m). Ato ou efeito de aniquilar; 
aniquilamento; destruição. Formas: 
anichillaçõ (VC, 1). Contexto: «nem 
mayor perfeiçõ a melhor vida sem auer 
sentimẽto da propria imperfeiçõ e ani-
chillaçõ» (VC).

aniquilamento, subs. (de aniquilar + 
-mento). Ato ou efeito de aniquilar; 
abatimento; humilhação. Formas: 
anichillamẽto (VC, 1). Contexto: «e 
outro si cõsijrares a villeza e torpeza dos 
viçios e pecados e o anichillamẽto que a 

alma reçebe per elles» (VC).
aniquilar, vb. (do lat. tardio annihilare). 

Destruir; exterminar; abaixar; abater; 
humilhar. Formas: anichilar (S, 1; VC, 
1); anichillados (VC, 1); anichillar (VC, 
1); anichillara (VC, 1); anichillou (VC, 
1); anichilou (VC, 2); era anichillada 
(VC, 2); fosse anichellada (VC, 1); seer 
anichillada (VC, 1); seer anichillado 
(VC, 1). Contextos: «Exsaminar quer 
dizer anichilar ou euacuar, depremer 
ou minguar» (S); «nõ que fossem entõ 
anichillados» (VC); «Primeiramente 
em anichillar a sua estimaçom e a sua 
conta» (VC); «e elle anichillara aquelles 
que nos atribullã»; «seguir aquelle que 
anichillou si meesmo por ti» (VC); «e se 
anichilou tanto em presença de todos» 
(VC); «a sua religiõ ou vida religiosa 
era anichillada» (VC); «a qual gloria 
faz vijr a seer anichillado per a culpa e 
leua ao inferno» (VC).

anito, subs. (do grego ¥νηθον, pelo lat. 
anethu-m). O mesmo que aneto: endro, 
erva de odor forte. Formas: anito (EE, 
1). Contexto: «Assy como de mẽta e 
anito e cominhos» (EE).

aniversário, subs. (do lat. anniversariu-m). 
Dia em que se completa um ou mais anos 
em que se deu um acontecimento; come-
moração desse acontecimento. Formas: 
ãniuersario (EE, 1); aniversayro (S, 1); 
anniuersario (EE, 1). Contextos: «Epis-
tolla no ãniuersario dos finados» (EE); 
«ou por aniversayro ou por deuaçõ» 
(S); «Epistolla em ho anniuersario dos 
finados» (EE).

anjo, subs. (do grego ¥γγελος, pelo lat. 
angelu-m). Mensageiro de Deus; criatura 
puramente espiritual. Formas: ãgeo 
(VC, 46); ãgeos (S, 4; VC, 48); ãjeo (VC, 
1); ãjeos (VC, 2); ãjo (EE, 16); ãjos (EE, 
10); amgeo (TC, 2; VC, 15); amgeos (S, 
4; VC, 27); amjeos (VC, 5); amjo (VC, 
1; HV, 4); amjos (S, 1; EE, 1); angeo 
(S, 15; VC, 166); angeos (S, 35; TC, 1; 
VC, 282); anges (VC, 1); anjeo (VC, 
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10); anjeos (VC, 59); anjo (HV, 10; EE, 
72); anjos (S, 3; VC, 1; C, 3; EE, 95); 
dãgeos (VC, 2); dangeo (VC, 1); dangeos 
(VC, 4); danjos (EE, 1). Contextos: 
«e per o ãgeo que lhe apareçeo o qual 
modo tu deues teer» (VC); «prazer dos 
ãgeos e sacrefiçio agradauel a Deus» 
(S); «Do sobredicto ministerio do ãjeo 
diz assi» (VC); «ou per os ãjeos que nos 
acõpanhã» (VC); «E disselhes o ãjo, nõ 
temaaes» (EE); «E acõteçeeo que como 
os ãjos fossem partidos dos pastores» 
(EE); «o amgeo das temtaçons que he o 
diaboo» (TC); «se ajunte aas noue ordens 
dos amgeos» (S); «ajnda que os amjeos 
e Martha o seruissem» (VC); «De como 
disse o amjo a raynha e a Clarissa sua 
cõpanheyra» (HV); «ssejam ygualados 
aos amjos que sempre pareçem em ydade 
de moços» (S); «o qual foy primeyramẽte 
denũçiado e dicto pello angeo ãte que 
fose cõçebido» (S); «som semelhãtes 
aos angeos maos» (TC); «As molheres 
virõ os anges que vijnhã cõ defumaduras 
e vnguentos» (VC); «por a qual razõ o 
anjeo que a apareçeo na resurrecçõ do 
senhor teue vestidura branca» (VC); 
«ajnda fallou per os anjeos» (VC); «Ho 
anjo do senhor deçemdeeo do çeeo» EE); 
«por que foy o primeiro do mundo assy 
açerqua dos anjos como do homẽ» (C); 
«ho conheçimẽto dos sanctos anjos» 
EE); «passam cada dia mil milhoões 
dãgeos a cõplir os misterios do padre» 
(VC); «E nomeasse ou escreuese que 
dangeo apareçeo» (VC); «E nõ ey mester 
a ajuda de doze apostollos pois que posso 
auer doze legioões dangeos se quiser» 
(VC); «a sabedoria diuina que ten noue 
hordeẽs danjos» (EE).

ano, subs. (do lat. annu-m). Medida de 
tempo que corresponde a doze meses. 
Formas: anno (S, 14; VC, 54; HV, 1; 
C, 41; EE, 89); annos (S, 27; VC, 53; 
HV, 3; C, 12; EE, 55); ano (S, 34; TC, 
11; EE, 1); ãno (S, 2; VC, 42; HV, 3; 
EE, 36); año (S, 4; VC, 2); anos (S, 

92; TC, 62; VC, 3; EE, 1); ãnos (S, 2; 
VC, 73; HV, 8; EE, 21); años (VC, 3); 
anus (S, 2); dãnos (VC, 1); hanos (S, 2). 
Contextos: «o bispo tenha cõsagrado 
aquelle anno nouamente e nõ com crisma 
velha do outro anno, saluo em tempo de 
neçesidade grande» (S); «nõ podia viuer 
cõ tã pouca vianda meo anno» (HV); «E 
o capelam seja preso por huum mes e 
degradado por huum anno do bispado» 
(C); «Este euangelho se fez no anno e dia 
que de suso dissemos» (EE); «ho tributo 
de v. annos chamã j. indiçom» (EE); «fica 
sospẽso do oficio por huũ ano» (TC); «e 
per ordenamento e mãdado de deos em 
cadahuũ ãno» (VC); «deue ieiũar todas 
as quoartas feyras e sestas e sabados por 
cinque anos a pam e agua» (TC); «E assy 
acabado o año teeras saudada ou dicta a 
cadahũa das dictas chaguas sua oraçõ 
ou saudaçõ» (VC); «por tal que possa 
abastar em todos años por sẽpre» (VC); 
«nẽ deue ser menor de dezoyto ãnos 
subdiacono» (S); «quatrocẽtos e dous 
anus e foy quorẽta e tres anus despois de 
Sam Pedro» (S); «E ajnda que o mũdo 
durasse per mil milhares dãnos» (VC); 
«ffoy quynentos e octenta e sete hanos 
despois de Jhesu Christo» (S); «faça 
pendença sete hanos» (S).

anoctecer, vb. Vide anotecer. Formas: 
anocteçe (VC, 1). Contexto: «porque ja 
se faz tarde ou anocteçe» (VC). 

anojamento, subs. (de anojar + -mento). 
Ato ou efeito de anojar; nojo; repulsa; 
desprazer. Formas: anojamento (VC, 
2); anojamẽto (VC, 4). Contextos: 
«porque com lagrimas e anojamento 
e com tribullaçom sua dizẽdo altas 
vozes Lazaro vẽ fora» (VC); «nde nõ 
ha destẽperança algũa nem anojamento 
dalguũs aares ou tempos desuairados» 
(VC); «nõ se deuiã de afastar e leixar de 
o seguir por tal anojamẽto e reuelamẽto 
da natureza» (VC); «Entõ seremos liures 
de todas seruidoões de pecados e do 
atamẽto e liança delles e do anojamẽto 
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das paixoões e da tẽptaçõ dos demonios» 
(VC).

anojar, vb. (segundo uns, de a- + nojo 
+ -ar; segundo outros, do lat. vulgar 
*inodiare). O mesmo que enojar: causar 
nojo a; desgostar. Formas: anoja (VC, 
8); anojã (VC, 1); anojaaes (EE, 1); 
anojado (S, 1; VC, 4; EE, 2); anojados 
(VC, 1); anojaes (VC, 1; HV, 1; EE, 
1); anojallo (VC, 1); anojam (VC, 4); 
anojamos (VC, 1); anojandote (VC, 1); 
anojar (VC, 16); anojara (VC, 3); anojarẽ 
(VC, 1); anojares (VC, 2); anojaria (VC, 
1; EE, 1); anojarõ (VC, 3); anojarse 
(VC, 1); anojas (VC, 1); anojasme (VC, 
1); anojasse (VC, 1); anojassem (VC, 
1); anojaste (VC, 1); anojaua (VC, 1); 
anojaua se (VC, 1); anojauam (VC, 1; 
EE, 1); anoje (VC, 2); anojees (VC, 1); 
anojemos (VC, 1); anojey te (VC, 1); 
anojou (VC, 6); anojou te (VC, 1); era 
anojado (VC, 1); forõ anojados (VC, 
1); seer anojado (VC, 2); seria anojada 
(VC, 1). Contextos: «saluo aquelle que 
se anoja de andar per terras stranhas» 
(VC); «todos o anojã e doestã» (VC); 
«Pareçe vos por ventura pouco anojar 
aos homeẽs que ainda anojaaes a meu 
deus» (EE); «sse o vee anojado, alegrao 
e rreduzeo a prazer» (S); «Emtom 
anojado ho senhor da casa disse ao seu 
seruo» (EE); «(som escandalizados) 
cõuẽ a saber queixosos ou anojados» 
(VC); «Porque vos anojaes: nõ vedes 
vos que o emperador nõ pode tomar esta 
çidade por força» (HV); «Nõ te anojam 
mjnha alma» (VC); «nos emfadamos 
e anojamos e caymos» (VC); «porque 
tãtas vezes te açoutey dobrãdo meos 
pecados e anojandote» (VC); «huũ juyz 
que nõ auia medo de anojar deos» (VC); 
«Manasses infijndamẽte anojara a deus» 
(VC); «para o tẽptarẽ e cõ passos trigosos 
para o anojarẽ e toruarẽ» (VC); «por 
nõ anojares deus» (VC); «pensauã que 
Christo se anojaria delles como faziam 
os outros» (VC); «E assy como anojado 

o senhor a sua famillia he toruada e 
queixosa cõtra aquelles que o anojarõ» 
(VC); «porque aquella meesma virtude 
perteẽçe allegrarse do bẽ e anojarse do 
mal» (VC); «nõ amanssaras e anojas ou 
toruas a ti meesmo» (VC); «e anojasme 
por que em este feito» (VC); «em que o 
poboo dos judeos mais anojasse a deus» 
(VC); «por seus pecados auorreçessem e 
anojassem a presença de Christo» (VC); 
«nõ te anojaste do ladrõ que se conheçia» 
(VC); «e nom se anojaua de nenhuũa 
doẽça» (VC); «ãte aquella outra vida 
anojaua se daquesta» (VC); «aos quaaes 
anojauam muytas vezes» (EE); «estas 
cousas nõ te anoje obrãdoas» (VC); «nẽ 
vos disse anojees ou entristeçaaes do 
afficamẽto» (VC); «nõ embargãdo que 
em mujtos pecados cayamos e anojemos 
o senhor» (VC); «por que partindo me de 
ti anojey te» (VC); «nom te descontentas 
ouuir aquelle que te enjuriou e anojou» 
(VC); «Anojou te nõ tornes tu anojallo» 
(VC); «vay se assy soo atees que cansaua 
e era anojado do camjnho» (VC); «(forõ 
anojados) da jngritidõ daquelle seruo» 
(VC); «e nõ seer anojado com afliçõ e 
trabalho» (VC); «e moça de .xv. ãnos que 
seria anojada ou cansada do camjnho» 
(VC).

anotecer, vb. (de a- + noite + -ecer). O 
mesmo que anoitecer: fazer-se noite; 
escurecer. Formas: anoteçesse (VC, 1). 
Formas: Contexto: «a sepultura foy 
feyta a pressa porque nom anoteçesse 
ou se feizesse tarde» (VC).

ante, prep., adv. (do lat. ante). Antes; 
diante; em presença de. Formas: amte 
(S, 8; TC, 2; VC, 5; EE, 2); ante (S, 
70; TC, 4; VC, 566; C, 11; EE, 121; 
RP, 1); ãte (S, 25; TC, 12; VC, 78; C, 
2; EE, 12). Contextos: «significa que 
em fin do mũdo que amte ha de vijnr ho 
amte Christo» (S); «Fuge ao pecado asy 
como fugis amte a face da cobra» (TC); 
«pemsou amte em ela» (TC); «aquelles 
amte escolherom huũ tam maao e tam 



172 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

vil homem» (VC); «Amte ho quiserom 
matar» (EE); «Pequey nos outros dias 
comendo e bebemdo ante ora e depos 
hora» (TC); «Onde se huũ homẽ ante 
alguũ iuiz he acusado de algũa cousa 
falsamẽte» (TC); «hora escolheo elle 
ante Barrabas que Christo» (VC); «A 
noyte ante estaua Pedro dormindo 
antre dous caualleyros» (EE); «mais ãte 
que acabaua hũa ãte pecaua outra uez 
mortalmẽte» (TC); «aquellas cousas 
que ẽ dereyto sõ scriptas e ãte ell forẽ 
alegadas» (TC); «taaes como estes sõ 
mẽtirosos religiosos e ãte postos aa 
resurreiçõ» (VC); «cada dia veemos ãte 
nos» (C); «nom trouue a sua filha cõsigo 
a Jhesu: ãte a leixou ẽ casa» (EE).

ante de, loc. adv. O mesmo que antes de: 
diante de; à frente de; em momento 
anterior; antes daquele tempo. Formas: 
amte d’ (S, 1; TC, 2; VC, 1; EE, 1); 
amte de (S, 2); ante d’ (S, 52; VC, 147; 
C, 2; EE, 206); ante de (S, 5; VC, 25; 
C, 5; EE, 18; RP, 1); ãte d’ (S, 14; TC, 
1; VC, 32; C, 2; EE, 19); ãte de (S, 2; 
VC, 1; EE, 5; RP, 1). Contextos: «Se 
se acostumou a comer ou a beber amte 
da hora» (TC); «como quer que amte 
daquesto quamdo ouuia fallar os judeos» 
(VC); «Amte do começo deste euãgelho 
escreue Sam Lucas» (EE); «fosem 
jejũadas sete somanas amte de pascoa» 
(S); «nas coussas que forom ante de seu 
vijmẽto» (S); «pague mil reaes pera as 
obras da nossa see e nosso meirinho ante 
de reçeberem benefiçio dasoluçam» (C); 
«O qual ante de mym he feito» (EE); 
«porque ante de muyto tempo depois da 
morte do antechristo fara fin ho mundo» 
(EE); «Ante do começo deste euangelho 
escreue Sam Luchas» (EE); «ha de beber 
hũa bõa vez de vinho ou çerueja ante de 
dormir» (RP); «depois da sepultura do 
que fora ãte da morte» (VC); «ca assy 
como foy a voz ãte da pallaura assy Johã 
ãte de Jhesu Christo» (EE); «e nõ feito 
nẽ criado, mas geerado do padre ãte do 

mũdo» (S); «saluo aquelles que andauã 
ãte do malefiçio» (C); «Ho que bebe ãte 
de comer ou despois de comer» (S); «e 
ãte de .xl. años veerõ em o tẽplo» (VC); 
«Façase ergo a sangria em a vea destra 
ou seestra ãte de comer» (RP).

ante que, loc. conj. O mesmo que antes 
que: primeiro que; em vez de. Formas: 
amte que (S, 6; TC, 3; VC, 1); ante que 
(S, 53; TC; VC, 221; C, 4; EE, 43); 
ãte que (S, 20; TC, 5; VC, 20; EE, 2). 
Contextos: cõsidera algũa coussa que 
he por vijr amte que sseja fecta» (S); 
«se peccou mortalmente amte que a 
aquabasse» (TC); «elles tomarom o 
ladrom amte que Jesu» (VC); «he muitas 
vezes persooa, tardãça, sabedoria e 
ydade ante que seja tẽtado a pecar» (S); 
«o qual atees ora regna em elles ante 
que o senhor» (VC); «E ante que seja 
solto, dee tal segurança aaquelle que 
assy desafiou» (C); «O sol se tornara 
em escuridade: e a luũa em sangue ante 
que venha o grande e espãtauel dia do 
senhor» (EE); «dicto pello angeo ãte 
que fose cõçebido» (S); «Se comeo sem 
fame ou ãte que o ouuese mester por 
gargãtuice» (TC); «mais ãte que acabaua 
hũa ãte pecaua outra uez mortalmẽte» 
(TC); «nos casamẽtos que se fazẽ ãte que 
seia dito na egreia per tres uezes» (TC); 
«forom feitas ãte que Pillatos desse a 
sentẽça» (VC); «ouuiam ha reposta ãte 
que lhe preguntassem» (EE).

antecedente, adj. (do lat. antecedente-m, 
part. presente de antecedere). Precedente; 
anterior. Formas: anteçedẽte (VC, 
1); antecedẽtes (VC, 1). Contextos: 
«porque todos deus chama per a voõtade 
anteçedẽte e primeira segũdo a qual elle 
quer que todos homẽs sejam saluos» 
(VC); «sõ algũas cousas antecedẽtes» 
(VC).

antecessor, subs. (do lat. antecessore-m). O 
que esteve antes; predecessor. Formas: 
amtecessor (TC, 1); ãteçessores (VC, 
1). Contextos: «foy escomũgado per 
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seu amtecessor» (TC); «Em muytos 
ãteçessores e herdeiros neçessario he que 
seja achado alguũ que as ouuesse como 
nõ deuia» (VC).

antecipação, subs. (do lat. anticipatione-m). 
Ato ou efeito de antecipar; adiantamento. 
Formas:  ant ic ipaçom (VC,  1) . 
Contextos: «deuesse aqui entender e 
filhar per anticipaçom» (VC).

antecipar, vb. (do lat. antecipare). Fazer 
chegar ou ocorrer antes do tempo próprio; 
adiantar-se. Formas: anteçipa (S, 1); 
anteçipase (S, 1). Contextos: «algũas 
vezes em esta ydade a maliçia anteçipa» 
(S); «saluo se muyto anteçipase ho 
tenpo» (S).

antecristo, subs. (do grego ¢ντίχριστος, 
pelo lat. antichristu-m). O mesmo que 
anticristo: personagem que, segundo 
o Apocalipse, surgirá antes do fim do 
mundo para encher a Terra de maldade 
e impiedade. Formas: amte chrysto 
(EE, 1); ante christo (VC, 29; EE, 1); 
ante christos (VC, 2); antechristo (S, 
1; VC, 21; EE, 10); antechristos (VC, 
2); ãte christo (VC, 5); ãtechristo (VC, 
5). Contextos: «nom faz mençom de 
Adam do qual naçera ho amte chrysto» 
(EE); «ficaremos da persecuçã do 
ante christo» (EE); «que se nomearõ 
falsamẽte christaãos mas verdadeiramẽte 
serã ante christos .s. falsos christaãos» 
(VC); «os judeus o mexias que he o 
antechristo, e os mouros a Maffoma» 
(S); «quando vijra ho antechristo» (EE); 
«estes sõ mẽtirosos religiosos e ãte 
postos aa resurreiçõ. e porẽ antechristos» 
(VC); «e aquesto meesmo se pode ajnda 
entẽder do auorreçiuel ãte christo» 
(VC); «Eu vy do mar sayr hũa besta .s. 
o ãtechristo» (VC).

antedicto, adj. (do lat. antedictus, a, 
um). Que foi dito antes. Formas: 
antedictas (VC, 3); antedictos (VC, 1). 
Contextos: «Ouçam aquestas antedictas 
cousas» (VC); «Em duas maneiras veẽ as 
antedictas tẽptaçoões» (VC); «Por tanto 

em os antedictos exemplos he posto per 
ordem o estado da jgreja atees a fim do 
mũdo» (VC).

antepassado, subs. (do part. de antepassar, 
este de ante- + passar). Antecessor. 
Formas: ãtepassados (EE, 1). Contexto: 
«E o que en o tempo dos nossos 
ãtepassados se estimaua».

antepoer, vb. (do lat. anteponere). O 
mesmo que antepor: colocar de parte; 
antecipar. Formas: ante ponha (VC, 
2); antepos (VC, 1); antepus (EE, 1); 
ãtepoer (EE, 1); fosse anteposto (VC, 
1); sera ante posto (VC, 1); som ante 
postos (VC, 1). Contextos: «e que eu 
nõ ante ponha o bẽ menor ao mayor» 
(VC); «a verdade das bẽauẽturãças que 
antepos se mostre mais claramẽte» (VC); 
«antepus a minhas reaaes cadeyras» 
(EE); «e porem quãto a alma he milhor 
que o corpo tãto a sabedoria he de 
ãtepoer aquellas» (VC); «que este nome 
fosse anteposto e nomeado dos homẽs» 
(VC); «o antechristo sera ante posto a 
Christo (VC); «e em promouimento dos 
beneficios som ante postos e proçedem 
a outros mais dignos e melhores que 
sy» (VC).

anteporta, subs. (de ante- + porta). Porta 
ou reposteiro que antecede a porta 
principal. Formas: anteporta (VC, 1). 
Contexto: «Estaua a entrada e anteporta 
da casa de Pyllatus» (VC).

antes, adv. (do lat. ante). Antecipadamente; 
em vez de. Formas: antes (S, 7; HV, 2; 
EE, 8; RP, 2); ãtes (S, 3; VC, 2; HV, 1). 
Contextos: «ho propheta Ballaão longos 
tempos antes profetizara» (EE); «entõçes 
nõ he pecado, antes he pena daquele 
que he yrado» (S); «deue gardar depois 
das mazelas que antes tinha lauadas per 
o bautismo» (S); «antes se meteo logo 
em hũa camara» (HV); «nõ quis casar, 
antes se fez christaã» (HV); «por ysso nõ 
pareçe se neçessario mas antes jnpidoso» 
(RP); «ãtes he para vsso e exerçiçio que 
he ẽ maa significaçom» (S); «aquelle 
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que nõ quisera ãtes ouuir os preçeptos de 
deus he pũgido» (VC); «ãtes seja trazido 
aa morte» (HV).

antes de loc. adv. Em momento anterior; 
antes daquele tempo. Formas: amtes 
d’ (S, 1); amtes de (TC, 1); antes d’ (S, 
4; EE, 1; RP, 1); antes de (EE, 1); ãtes 
d’ (S, 3; HV, 1; EE, 1). Contextos: «A 
sexta amtes da oraçom que dizen» (S); 
«E como antes da destruiçã da çidade» 
(EE); «se bebe amtes de comer aos dias 
do ieiuũ» (TC); «e sempre antes do meo 
dia sera em continuo mouimento» (RP); 
«Mas antes de todo jsto vos deytaram 
a maão» (EE); «por que delle han 
começo todas as coussas e ãtes delle 
nom foy algũua cousa» (S); «doença 
que teuesse ãtes do bautismo» (S); «ãtes 
do aduẽto de Christo auiam muytos 
demaninhados» (EE).

antes que, loc. conj. Primeiro que. Formas: 
antes que (HV, 4; VC, 1; EE, 2; RP, 1); 
ãtes que (HV, 1). Contextos: «Huũa 
he que pare e faz homẽ nouo em vida 
do estado em que era antes que per o 
bauptismo da saude seja feita absoluçom 
dos pecados» (VC); «Empero antes que 
derribassem as casas da çidade Titus 
caualgou polla çidade» (HV); «todollos 
judeus antes que comessem o pam 
lauauã muytas vezes as maãos» (EE); 
«yrey antes que vos outros ha Galilea» 
(EE); «se homẽ nõ dormir antes que 
conheça que tem apostema» (RP); e ãtes 
que morresse disse polla sua boca» (HV).

antever, vb. (de ante- + ver). Ver antes. 
Formas: teẽdes antevistas (VC, 1). 
Contexto: «e porque menos vos empeeçã 
as sectas que teẽdes antevistas» (VC).

anticipar, vb. O mesmo que antecipar. 
Formas: antiçipado (VC, 1); anticipauam 
(VC, 1); anticipou (VC, 1). Contextos: 
«fortifficar os coraçoões dos discipollos 
cõ o millagre antiçipado» (VC); «algũas 
vezes propoynham e anticipauam 
algũas cousas que deuerã seer dictas 
despois» (VC); «sam Johã anticipou a 

primeira neguaçõ» (VC).
antífana, subs. (do grego ¢ντίφωνος, pelo 

lat. eclesiástico antiphona-m). O mesmo 
que antífona: versículos que se entoam 
antes de um salmo ou cântico religioso. 
Formas: amtifana (S, 1); antiphaã (S, 1); 
antiphãa (S, 2); ãtifaa (S, 1). Contextos: 
«en no coro dizem ha amtifana que 
chamam comunicanda ou comẽdon» 
(S); «começan de cantar esta antiphaã» 
(S); «diz antiphãa que chamam post 
comunicanda» (S); «E em algũas ygrejas 
sobre cada psalmo dizẽ hũa ãtifaa» (S).

antigamente, adv. (de antigo + -mente). 
Em tempos passados; outrora. Formas: 
antigamente (S, 2; VC, 2; EE, 1); 
antigamẽte (S, 1); antiguamente (VC, 
3); antiguamẽte (VC, 6); antijgamente 
(S, 1; C, 1; EE, 1); antijgamẽte (S, 1; 
C, 1; EE, 2); ãtigamẽte (S, 1; VC, 1); 
ãtijgamẽte (EE, 2). Contextos: «algũs 
antigamente dezian que sse partia 
por rreçeber ordẽ ssacra despois do 
matrimonio» (S); «Pello nome da çidade 
edificada no porto a qual antigamente 
se dezia Çenereh» (EE); «A permeira 
he huũ synal que punhã antigamẽte ao 
caualeiro ẽ no braço por honrra» (S); 
«E de tal maneira se acostumauã fazer 
as sepulturas dos judeus antiguamente» 
(VC); «Ou se chama assy agora porque 
assy auiã nome antiguamẽte» (VC); 
«E antijgamente asi se dizya o sabado 
de pascoa ẽ no começo da ffe» (S); 
«achamos por çerta emformaçam que 
antijgamente nossos predeçessores os 
bispos que forom nesta çidade» (C); «por 
que antijgamẽte era costume que os que 
sse queriam casar faziam prometimento 
e obrigaçon aas molheres» (S); «asy 
mesmo que ãtigamẽte era mãdado que 
o que quisese deixar sua molher que lhe 
desse a carta do rrepudio» (S); «ãtre os 
sabedores que ãtijgamẽte se asentauã 
aa porta a dar juizo de verdade» (EE).

antigo, subs., adj. (do lat. antiquus, a, um). 
Que ou o que existiu outrora; que ou o 
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que vem de longa data; velho. Formas: 
antiga (VC, 1); antigo (VC, 8); antigoo 
(VC, 2); antigoos (VC, 3); antigos (VC, 
13); antigua (VC, 23); antiguas (VC, 
2); antiguos (VC, 2); antiigos (EE, 1); 
antijga (S, 1; VC, 6; C, 2); antijgas (EE, 
1); antijgo (S, 2; VC, 6; C, 1; EE, 1); 
antijgoos (VC, 1); antijgos (S, 2; VC, 18; 
C, 2; EE, 18); antijgua (VC, 1); antijguas 
(VC, 1); antygos (EE, 1); ãtigo (VC, 1); 
ãtigos (VC, 1); ãtigua (VC, 4); ãtijgo 
(C, 1); ãtijgoos (VC, 1); ãtijgos (VC, 1; 
EE, 1). Contextos: «porque a ley antiga 
foy nos lonbos» (VC); «Porque filhã 
os exẽplos e ymagẽ do jmijgo antigo» 
(VC); «Outrossy porque Ãnas mais 
antigoo era que Cayphas» (VC); «cõ 
çintas cõ que os antigoos soyã leguar os 
mortos» (VC); «ouuistes aquello que foy 
dito aos antigos: nõ mataras» (VC); «he 
retorno da pobreza primeira e antigua» 
(VC); «e porque as cousas antiguas 
passauã» (VC); «Custume era acerca dos 
antiguos que se alguẽ se queria mostrar 
sem culpa dalguũ crime» (VC); «todos 
os antiigos forõ iustificados pella ffe de 
Christo» (EE); «Cobijçãdo poeer sem a 
hũa antijga comtenda e queston» (S); 
«das cousas antijgas ante que a terra 
se fezesse» (EE); «Ho emperador de 
custume antijgo ja ten certos confesores 
prelados» (S); «amor assi como os 
padres antijgoos o sperauã» (VC); 
«este tal segũdo os dereitos antijgos» 
(S); «perderem o que seus antijgos 
por serviço de Deus e honrra de sua 
ordẽ ganharõ» (C); «e da repairaçom 
antijgua e da bemauenturãça eternal» 
(VC); «das suas maldades antijguas» 
(VC); «os antygos padres dos judeus» 
(EE); «o jmijgo ãtigo o dyaboo besta 
fera cruel e forte sera tragido catiuo 
e preso com seu corpo» (VC); «e tira 
os maaos custumes ãtigos» (VC); «Se 
minha determinada teẽ cõ ãtigua he 
nũca me poer por alguũa pessoa» (VC); 
«que se guarde o custume ãtijgo que 

antre os freigueses e abade ha» (C); «E 
o poer das maãos teue nasçimento dos 
ãtijgoos» (VC); «Ouuistes que foy dicto 
aos ãtijgos» (EE).

antiguidade, subs. (do lat. antiquitate-m). 
Tempo antigo; qualidade do que é antigo; 
idade avançada. Formas: antiguidade 
(S, 1; VC, 1); antijguidade (EE, 1); 
ãtiguidade (S, 1; VC, 1). Contextos: 
«he padre por antiguidade» (S); «e o 
sacramento da saude humanal nunca 
cessou em antiguidade algũa» (VC); «a 
qual de antijguidade foy dicta Lachis 
mas depois ha nomeou Çesarea» 
(EE); «mais por que ffose gardada ha 
ãtiguidade ẽ elas» (S).

antiquíssimo, adj. (do lat. antiquissimus, a, 
um). Superlativo de antigo; muito antigo. 
Formas: ãtiquissimo (C, 1). Contexto: 
«mas pagam per huũ ãtiquissimo 
custume» (C).

antradanhas, subs. O mesmo que en-
tradanhas. Formas: antradanhas (VC, 
1). Contexto: «que esguardes todas 
tuas antradanhas e aquellas cousas que 
fazes» (VC).

antre, prep. (do lat. inter). O mesmo que 
entre. Formas: amtre (S, 4; VC, 9; RP, 
1); antre (S, 63; TC, 1; VC, 498; HV, 
12; C, 11; EE, 132; RP, 2); ãtre (S, 19; 
TC, 1; VC, 87; HV, 3; C, 1; EE, 30). 
Contextos: «aueremos prazer sobre nos 
en Deus e amtre nos de nos mesmos» 
(S); «Amtre aquestes braços do meu 
senhor e saluador quero e desejo viuer 
e morrer» (VC); «entraras em pouoo 
ou amtre gẽte» (RP); «e assi guardando 
estas cousas seguramẽte entraras em 
pouoo ou amtre gẽte» (RP); «E o beyjar 
da maão significa a rreformaçon da paz 
que he antre o homẽ e Deus» (S); «Antre 
aquele que diz mal e o que o ouue de 
grado nom sey qual deles demandara 
Deus mays» (TC); «se mostrasse seer 
medianeyro antre deos e o homem» 
(VC); «Euangelho do domingo antre as 
oytauas da epiphanya» (EE); «espaçãdo 
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huũ pouco antre ho comer e o dormir» 
(RP); «da vea que esta antre o dedo 
demostrador e ho dedo polegar» (RP); 
«a hostia este ãtre o saçerdote e o 
calez» (S); «todo homẽ que meter sua 
natura ãtre suas pernas» (TC); «a qual 
se poynha ãtre a terra e o sol» (VC); «e 
ãtre estes discipollos erã doze de seu 
cõselho» (HV); «Ho minino de oyto dias 
se circũçidasse ãtre vos outros» (EE).

antre de, loc. adv. O mesmo que antes de. 
Formas: antre d’ (VC, 1); ãtre d’ (VC, 1). 
Contextos: «Na primeira sam postos os 
que naçerõ no começo antre da entrada 
do Egypto» (VC); «o qual ẽ huũ sermõ 
que fez dos beneficios de Christo ãtre 
dos outros» (VC).

antre lunho, subs. (do lat. interluniu-m). 
O mesmo que interlúnio: espaço de 
tempo entre o fim do quarto minguante 
e a lua nova; tempo que medeia entre 
os períodos menstruais. Formas: antre 
lunhos (VC, 1). Contexto: «Onde 
segundo alguũs dizẽ todollos antre 
lunhos padeçem fluxo de sangue» (VC).

antre que, loc. conj. O mesmo que 
antes que. Formas: antre que (VC, 1). 
Contextos: «porque antre que fosse 
contra elle achada ou julguada algũa 
cousa» (VC).

antrecambar, vb. (de antre- + cambar). 
O mesmo que intercambiar: trocar. 
Formas:  antrecanbados (VC, 1). 
Contexto: «nos outros sejamos legados 
e antrecanbados cõ legamentos de 
caridade» (VC).

antredanhas ,  subs.  O mesmo que 
entradanhas. Formas: antredanhas (VC, 
6); ãtredanhas (VC, 2). Contextos: «nom 
çarra a porta das antredanhas aos bõos 
filhos» (VC); «Maria desejosa e mouida 
das antredanhas maternaaes assy como 
com choros demostrou que o buscara 
com door» (VC); «nas antredanhas 
secretas do padre eternal» (VC); «e 
aparelha as ãtredanhas humanaaes 
pera reçeber Christo» (VC); «porque a 

esto que ouuio se reuoluerõ todas suas 
ãtredanhas e nõ queria seer achada 
negrigente» (VC).

antredito, subs., adj. O mesmo que 
interdito. Formas: antreditos (S, 2); 
antredyto (S, 1). Contextos: «aynda 
que as ygrejas e logares estẽ antreditos, 
pode darse este sacramento» (S); «poer 
antreditos dos termos dos bispados» 
(S); «por o deleyte e pecado doutro poẽe 
antredyto nas ygrejas» (S).

antredução, subs. (do lat. introductione-m). 
O mesmo que introdução: ato ou efeito 
de introduzir. Formas: antreduçom (VC, 
1). Contexto: «A segunda cousa que seja 
perseuerada e nõ aja antreduçom per 
algũa cousa contraira aa oraçõ» (VC).

antrele, prep. + pron. pes. (de antre + 
ele). O mesmo que entre ele. Formas: 
antrelles (S, 1). Contexto: «se tractauan 
esposoyros e casamẽto antrelles» (S).

antremeter, vb. O mesmo que entremeter. 
Formas: antre meter (VC, 1); antremeta 
(S, 1); antremetẽ (S, 3); antremetendose 
(S, 1); antremeter (S, 1; VC, 2); 
antremeterse (S, 1); antremetersse (S, 
1); antremitidas (VC, 1). Contextos: 
«Oraae cõtinuadamẽte e sem antre meter 
outra cousa» (VC); «Ho sseptimo que 
non sse antremeta em comeres nem 
falas deshonestas» (S); «Os gargantõees 
e palrreiros por golosiçe se antremetẽ 
nos manjares dos grandes» (S); «pecã 
os mõjes antremetendose nas cousas 
que non pertẽçen aa sua rreligion» (S); 
«Emtõ oramos nos sem antremeter 
quando fazemos aquellas cousas 
soomẽte que nos encomenda a piedade 
de nosso fazedor» (VC); «E logo alguũ 
nõ deue antremeterse de dar o corpo de 
Deus a alguũ» (S); «O quarto nom deue 
antremetersse em negoçios mũdanaees» 
(S); «pintada de desuairadas colores 
antremitidas» (VC).

antrepoimento, subs. (de antrepoer + 
-mento). Ato ou efeito de antrepoer 
ou interpor; interposição. Formas: 
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antrepoymẽto (VC, 1). Contexto: 
«vio que aqueste eclipsy se fazia per 
antrepoymẽto da lũa» (VC).

antrepoer, vb. (do lat. interponere). 
O mesmo que interpor: meter-se de 
permeio; pôr entre; fazer intervir. 
Formas: antrepoem (VC, 1); antrepunhã 
(EE, 1). Contextos: «antrepoem tuas 
preçes e rogos e canta com elles de 
coraçom e de boca» (VC); «E antrepunhã 
aquelles apostollos desprezando ao 
bemauenturado apostollo Sam Paulo» 
(EE).

antreposição, subs. (do lat. interpositione-
-m). O mesmo que interposição: ato ou 
efeito de interpor. Formas: antre posiçõ 
(VC, 1). Contexto: «A soonbra do seu 
corpo se tẽperou a nos que per objecto e 
antre posiçõ da carne viuificada» (VC).

antressi, prep. + pron. (de antre + si). O 
mesmo que entre si. Formas: amtre sy 
(VC, 1); antresi (EE, 3); antressy (EE, 
2); antre si (S, 2; VC, 10; C, 1); antre sy 
(VC, 15; HV, 4; EE, 17); antresy (EE, 
9); ãtre si (S, 1; VC, 1); ãtre ssy (VC, 
1); ãtre sy (VC, 4; EE, 5); ãtresi (EE, 1); 
ãtressy (EE, 1). Contextos: «diz amtre 
sy» (VC); «o pecador antresi deue cuidar 
que fara para escapar aa dampnaçom» 
(EE); «começarõ todos a dizer antressy» 
(EE); «O .xij. que han enueja antre si 
e detrãee» (S); «disse antre sy» (EE); 
«murmurauam poys os judeus antresy» 
(EE); «mays estes compadres ben poden 
casar ãtre si» (S); «E auydo conselho 
ãtre ssy conpararon delles o cãpo de huũ 
oleiro» (VC); «Dizia aquella molher ãtre 
sy per creẽça» (VC); «as quaaes çidades 
som longe ãtre sy perto de hũa legoa» 
(EE); «E depois disto disse ãtresi» (EE); 
«os pastores fallauã ãtressy» (EE).

antretanto, adv. O mesmo que entretanto. 
Formas: antre tanto (VC, 1); antre tãto 
(VC, 1). Contextos: «staua antre tanto 
no diserto» (VC); «e antre tãto promete 
e da cẽto por huũ» (VC).

antrevalo, subs. (do lat. intervallu-m). O 

mesmo que intervalo: lapso entre dois 
momentos. Formas: antre vallo (VC, 
2); antreuallo (VC, 2; EE, 1); ãtreuallo 
(VC, 1). Contextos: «foy alguũ antre 
vallo de tẽpo ẽ meyo» (VC); «feito 
alguũ antreuallo de tempo» (VC); «feito 
antreuallo de tempo se mostraua Christo 
aos discipollos» (EE); «por aquesto 
aprendamos de nõ poer ãtreuallo antre 
os mãdados de Christo e o cõprimẽto ou 
execuçõ delles» (VC).

antres, prep. O mesmo que entre. Formas: 
antres (VC, 1). Contexto: «gouernaua 
ou seruia Annas: e Cayphas no anno que 
elle padeçeo. e antres elles naquelles 
tres annos que forom em meyo forom 
principes dos sacerdotes Ysmael 
Eleazaro e Symon cada huũ per huũ 
anno» (VC).

anual, adj. (do lat. annuale-m). Que dura 
um ano. Formas: ãnuaaes (VC, 2). 
Contextos: «Leese nos liuros ãnuaaes 
que ham os romaãos que Jesu Christo 
que he chamado dos gentios propheta 
da verdade» (VC); «Estas cousas se 
contam onde em çima dito he .s. nos 
liuros ãnuaaes dos romaãos» (VC).

anuidade, subs. (de a- + nuidade). O 
mesmo que nuidade. Formas: anuydade 
(VC, 2). Contextos: «Compensam 
se pois por as riquezas penas. e por 
a pobreza refrigerio e folguãça e por 
a purpura chama e por a anuydade 
refecçom» (VC); «E ajnda que algũas 
vezes anuydade nom seja vista e 
consijrada dos homeẽs. aja homẽ pero 
vergonha de deus e dos amgeos se se 
sente nuu» (VC).

anular, vb. (do lat. annulare). Invalidar; 
tornar sem efeito. Formas: anullada 
(VC, 1). Contexto: «porque homẽ nõ 
pode seer acusado nẽ reprehẽdido nẽ a 
elleiçõ desfeita ou anullada» (VC).

anunciação, subs. (do lat. annuntiatione-m). 
Ato de anunciar; mensagem; anúncio do 
anjo Gabriel a Maria de que seria mãe. 
Formas: anũçiaçõ (S, 1); annunciaçõ 
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(VC, 1; EE, 1); annũciaçom (EE, 1); 
anũçiaçã (EE, 1); anũçiaçõ (EE, 2); 
ãnũçiaçõ (EE, 1); anunçiaçam (C, 1); 
anunciaçõ (VC, 2); anunciaçom (EE, 1). 
Contextos: «angeo pella anũçiaçõ polla 
vontade do padre ou sua» (S); «segundo 
conta Bernardo per longo razoado no 
sermom da annunciaçõ» (VC); «esta 
he a annũciaçom que ouuistes des 
do começo» (EE); «Da anũçiaçã de 
nossa senhora» (EE); «Quãdo ho anjo 
na anũçiaçõ do senhor disse a Maria 
madre de Christo» (EE); «os millagres 
demostrados na ãnũçiaçõ» (EE); «Item 
Anunçiaçam de Nossa Senhora» (C); 
«e pregoeira dos prophetas. anunciaçõ 
dos apostollos» (VC); «Na festa da 
anunciaçom da virgem Maria nossa 
senhora» (EE).

anunciante, adj. (do lat. annuntiante-m, 
part. presente de annuntiare). Anuncia-
dor; mensageiro. Formas: ãnũçiãte (EE, 
1). Contexto: «pello anjo ãnũçiãte» 
(EE).

anunciar, vb. (do lat. annuntiare). Noticiar; 
divulgar; prevenir. Formas: annũçia (EE, 
1); annũçiado (EE, 2); annũçiãdolhes 
(EE, 1); annũçiar (EE, 1); annũçiara 
(EE, 1); annũçiarees (EE, 1); annũçiares 
(EE, 1); annũçiasse (EE, 1); annũçie (EE, 
1); annũciou (EE, 1); annuncia (EE, 1); 
annunçiã (EE, 1); annunciando (EE, 
2); annunçiarom (EE, 1); annunciou 
(EE, 1); annunçyouos (EE, 1); anũçia 
(S, 1); anũçiam (EE, 2); anũciara (EE, 
1); ãnũçiaua (EE, 1); anũçio vos (EE, 
1); anumçiou (S, 2); anuncia (VC, 1); 
anunçiado (EE, 1); anunciar (VC, 1); 
anunciauam (VC, 1); foy annũçiado 
(EE, 2); foy annunciado (EE, 1); foy 
anunciado (VC, 1); som anunciados (EE, 
1). Contextos: «Empero o preegador de 
fora o annũçia» (EE); «E pellas palauras 
do ãjo a nos outros annũçiado» (EE); 
«do pouoo de Ysrrael annũçiãdolhes 
seer naçido o saluador do mundo» 
(EE); «As outras cidades me cõuem de 

annũçiar o regno de deus» (EE); «o qual 
como prinçipal ãtre os outros annũçiara 
o naçimento de Christo» (EE); «A 
morte do senhor annũçiarees» (EE); «a 
morte do senhor annũçiares atee que 
elle venha» (EE); «annũçiasse paz aos 
homẽs de boa vontade» (EE); «que alguũ 
saya do inferno e to annũçie» (EE); «e 
annũciou aos apostollos e disselhes vy o 
senhor» (EE); «annuncia a eterna paz» 
(EE); «Na presente se annunçiã amballas 
vijndas en carne» (EE); «preegando e 
annunciando o regno de deus» (EE); «o 
qual os outros prophetas annunçiarom 
por propheçia ante de vijr» (EE); «ja 
emcima annunciou Christo a seus 
dicipollos a emfermidade da paixam 
sua» (EE); «Annunçyouos grande 
prazer» (EE); «ou anũçia ou notefica ao 
pouoo» (S); «quando anũçiam cousas 
ligeiras» (EE); «e vos dira ho porvijr 
que tomara do meu e vollo anũciara» 
(EE); «ca aquelle ãnũçiaua que vinha 
a uẽçer o diaboo» (EE); «Anũçio vos 
grãde prazer» (EE); «o angeo de grãde 
consselho que anumçiou o naçimẽto de 
nosso saluador» (S); «A segũda cousa 
que anuncia aos discipollos paz» (VC); 
«na qual foy Christo anunçiado» (EE); 
«mereçeste de anunciar e dar nouas» 
(VC); «na terra anunciauam paz aos 
homẽs de boa voontade» (VC); «como 
foy annũçiado pello anjo Gabriel ao 
padre» (EE); «ainda Nazareth se diz 
seu porque en elle foy annunciado e 
criado» (EE); «ca este dia foy anunciado 
per o angeo» (VC); «e [os] proues som 
anunciados pera auerẽ [os] reynos dos 
çeeos» (EE).

anzol, subs. (do lat. vulgar *hamiceolu-m, 
diminutivo de hamus). Pequeno gancho 
metálico onde se prende uma isca para 
pescar. Formas: ãzol (EE, 1). Contexto: 
«vaae ao mar e deita o ãzol e toma o 
peyxe» (EE).

anzolo, subs. O mesmo que anzol. 
Formas: anzollo (VC, 5); ãzollo (VC, 
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1). Contextos: «Estes nõ entendẽ que em 
esto comẽ anzollo» (VC); «ca reçeberõ 
e emgullirõ o anzollo» (VC); «assy que 
alegrase o peixe quãdo nõ vee o ãzollo 
ẽ de guastar a hysta» (VC).

ao, prep. + art., pron. (de a + o, os). 
Formas: aao (S, 1; VC, 1); aaos (S, 
1; VC, 1); aho (S, 29; EE, 3); ahos 
(S, 1; TC, 1); ao (S, 590; TC, 63; VC, 
3045; HV, 83; C, 78; EE, 1001; RP, 
8); aos (SG, 6; S, 423; TC, 60; VC, 
2277; HV, 19; C, 94; EE, 1298; RP, 
7). Contextos: «Sete vezes ssauda ho 
saçerdote aao pouo en a misa» (S); «nõ 
morrẽdo de sub coberto mas aao aar» 
(VC); «e ficaua para sanctificar o aar nõ 
morrẽdo de sub coberto mas aao aar» 
(VC); «dalas en esmolas aaqueles aaos 
quaes» (S); «e tal que lhes satisfaça 
aaos viços e delleytos carnaaes» (VC); 
«Deus deu ao homem corpo e estatura 
dereyta» (TC); «ao qual nõ pode alguũ 
vijnr» (VC); «e ven aho bautismo» 
(S); «aho senhor auemos visto» (EE); 
«vay te ao boticayro» (RP); «ahos 
mercadores da husura e do emgano» 
(TC); «Signaes pronosticos da pestilẽcia 
quãto ao presente pertẽçe» (RP); «A 
septyma se pagou bem as soldadas aos 
mancebos» (TC); «acustumou outorguar 
aos pecadores que se cheguã a elle» 
(VC); «foy prometido aos judeus» 
(EE); «os que vaã ameude aos banhos» 
(RP); «pareçe aos homẽs mudança do 
aar» (RP).

ao cabo de, loc. adv. Ao fim de. Formas: 
ao cabo d’ (VC, 1). Contexto: «e entõ 
vijnra o acabamento quando cheguar 
ao cabo da redondeza das terras» (VC).

ao diante, loc. adv. À frente; no futuro. 
Formas: ao deante (VC, 1); ao deãte 
(VC, 2); ao diante (VC, 2); ao diãte 
(VC, 3); ao dyante (VC, 1); aodeãte 
(VC, 1). Contextos: «Item em signal 
daquello que auia ao deante de seer 
se fez aquesto» (VC); «e o que agora 
he e ha de seer ao deãte» (VC); «auer 

ao diante aquella ĩfirmidade do corpo» 
(VC); «e porque fuesse mais fiel para ao 
diãte» (VC); «Mas ao dyante quando ja 
a verdade do euangelho foy pubricada» 
(VC); «e como adiuinando e receando 
que auia de neguar Christo aodeãte» 
(VC).

ao redor de, loc. adv. (de ao + redor + de; 
redor, do lat. rotatore-m). À volta de. 
Formas: ao redor d’ (EE, 1). Contexto: 
«(Ao redor) do mundo» (EE).

ao revés, loc. adv. (de ao + revés, este 
do lat. reverse-m). Pelo contrário. 
Formas: ao reues (VC, 1); ao rreuees 
(VC, 1). Contextos: «E per esta 
meesma ordenança ao reues foy feito ho 
repairamẽto deus mandado per o angeo» 
(VC); «Mas aquelles maliciosamẽte e ao 
rreuees queriã primeiramẽte a cõdẽpnar 
que conheçer»

ao través, loc. adv. (de ao + través, este do 
lat. traversu-m). Obliquamente; de viés. 
Formas: ao traues (VC, 1). Contexto: 
«e andaua ao traues pera reuessado 
juyzo» (VC).

apacentar, vb. O mesmo que apascentar. 
Formas: apaçenta (VC, 4; EE, 2); 
apaçentar (VC, 1; EE, 1); apaçentara 
(VC, 1); apaçentes (VC, 1); apaçẽtam 
(EE, 1); apaçẽtar (VC, 1); apaçẽtara 
(EE, 1); apaçẽtares (VC, 1). Contextos: 
«Pedro apaçenta minhas ouelhas» (EE); 
«para que saiba apaçentar as ouelhas» 
(EE); «apaçentara os cordeiros tenrros 
e imperfeitos com leyte» (VC); «que 
apaçentes os meus cordeyros» (VC); 
«aos pastores que apaçẽtam meu pouoo» 
(EE); «no curral das ouelhas pera as 
apaçẽtar pastor he das ouelhas» (VC); 
«e o apaçẽtara de pam de vida» (EE); 
«se gouernares e apaçẽtares o meu 
pegulhal» (VC).

apacificar, vb. (de a- + pacificar, este do 
lat. pacificare). O mesmo que pacificar: 
apaziguar; pôr em paz; acalmar. Formas: 
apaçificamdo (EE, 1); apaçificasse 
(EE, 1); seerem apacificadas (EE, 
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1). Contextos: «apaçificamdo pello 
sangue da cruz sua» (EE); «E por que 
apaçificasse as cousas da terra cõ as 
do çeeo» (EE); «mostra por sua vijnda 
seerem apacificadas as cousas que soõ 
nos çeeos e na terra» (EE).

apagamento, subs. (de apagar + -mento). 
Ato ou efeito de apagar; eliminação. 
Formas:  apagamento  (VC,  1) ; 
apaguamẽto (VC, 1). Contextos: «o 
qual silencio nõ he outra cousa se nõ 
apagamento e mortificaçõ de todas 
persiguiçoões e cõtrairos» (VC); «E 
apaguamẽto ou mortificamẽto dos 
artijgos da ffe» (VC).

apagar, vb. (do lat. medieval apacare). 
Extinguir o fogo ou a luz de; eliminar; 
satisfazer. Formas: apaga (VC, 7); 
apagã (EE, 1); apagada (VC, 1); apagar 
(VC, 1); apagou (VC, 4); apagua (S, 1; 
VC, 10); apaguã (VC, 5); apaguada (VC, 
1); apaguadas (VC, 2); apaguado (VC, 
1); apaguãdo (VC, 1); apaguam (VC, 2); 
apaguam se (VC, 1); apaguar (VC, 10); 
apaguara (VC, 3); apaguaremos (VC, 
2); apaguarõ (VC, 1); apaguarom (VC, 
1); apaguasse (VC, 1); apaguaua (VC, 
1); apague (VC, 3); apaguesse (VC, 1); 
he apaguado (VC, 1); seer apaguado 
(VC, 2); seja apaguada (VC, 1); seja 
apaguado (VC, 1); ser apaguado (VC, 
1); som apaguados (VC, 2). Contextos: 
«o amor do spiritu sancto apaga ho 
amor das riquezas dellectos e honrras» 
(VC); «nossas lãpadas se apagã» (EE); 
«e apagada a ssede cõ o teu sangue» 
(VC); «Ora se quiseres apagar e pisar 
ou trager do fũdo dos pees as tẽptações 
e tribullações» (VC); «e loguo apagou 
em elle toda a soberba» (VC); «Ha 
augua mata e apagua o fogo ardente» 
(S); «todallas candeas se apaguã afora 
hũa soo que fica acẽdida» (VC); «per 
ally era acabada e apaguada» (VC); 
«e por tanto em as treeuas: apaguadas 
todas as candeas: fica hũa açendida» 
(VC); «e per aquesto auiuẽtaras outra 

vez o fogo apaguado» (VC); «quando 
apaguãdo a sua fe se trabalhauã de 
mouer os gẽtios de justiça que era 
cõtehuda na ley» (VC); «nom apaguam 
a sede mas acreçentanna» (VC); «Os 
meninos seguem e vaão em pos o padre 
e apaguam se de sua madre» (VC); «e 
assi poderemos apaguar a enueja» (VC); 
«e se as tu escreueres deus as apaguara» 
(VC); «pois apaguaremos nos a fame 
nossa» (VC); «e todas cousas se te 
apaguarõ» (VC); «e aquellas lumieyras 
grandes que alumiauam o mundo se 
apaguarom a hũa hora» (VC); «por tal 
que elle vencesse e apaguasse em nos 
as nossas tristezas per a sua» (VC); «ao 
qual de dentro se apaguaua e refentaua 
o fogo verdadeiro» (VC); «e que assi 
apague a chama da guargantuyce» 
(VC); «pois que se esqueẽta ou acreçe 
a deshonrra esfriese ou apaguesse em 
vos a enueja» (VC); «quando o amor 
mũdanal de todo he apaguado em elles» 
(VC); «cõ huũ ardor de caridade que nõ 
pode seer apaguado» (VC); «toda a sede 
deste mundo seja apaguada em elle» 
(VC); «nẽ de ondas nõ seja apaguado» 
(VC); «no fogo aceso que nũca ser 
apaguado» (VC); «e entõ muy aginha 
som apaguados quando nõ queremos nẽ 
nos praz de cuydar ẽ elles nẽ auer delles 
sentido» (VC).

apalpação, subs. (de apalpar + -ção). Ato 
ou efeito de apalpar; toque com a mão. 
Formas: apalpaçõ (VC, 1). Contexto: 
«e apalpaçõ a maão e de que sente 
proueyto que fara daquellas que vierom 
do çeeo» (VC).

apalpamento, subs. (de apalpar + -mento). 
Ato ou efeito de apalpar; apalpação; 
toque com a mão. Formas: apalpamẽto 
(TC, 1). Contexto: «Narizes. E gosto. E 
apalpamẽto» (TC).

apalpar, vb. (de a- + palpar, este do lat. 
palpare). Tocar com a mão; acariciar. 
Formas: apalpã (VC, 1); apalpãdo (VC, 
1); apalpandose (EE, 1); apalpar (TC, 
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1; VC, 3; C, 1; EE, 1); apalpou (TC, 
1; EE, 1). Contextos: «nõ fazẽ outro 
proueito aos que pecã se nõ que lhes 
apalpã os seus vicios» (VC); «e auẽdo 
piedosa cura trautaras apalpãdo todallas 
chagas do teu saluador» (VC); «aquelle 
apalpandose reduze aa ffe» (EE); 
«porque ouuese uoõtade deste pecado 
asi como comer cousas queemtes ou 
apalpar» (TC); «ouuir, gostar, cheirar, 
apalpar» (C); «Se apalpou as molheres 
cõ desonestidade e com maao deseio» 
(TC); «Thomas apalpou os sinaaes das 
chagas de Christo» (EE).

apanhador, subs. (de apanhado + -or). 
Aquele que apanha ou recolhe. Formas: 
apanhadores (VC, 2). Contextos: «E 
per execuçã daquella sentẽça sera per 
os angeos que sam os apanhadores e 
colhedores» (VC); «e enviã colheitores 
e apanhadores de dizimas» (VC).

apanhar, vb. (do cast. apañar). Recolher; 
agarrar; segurar. Formas: apamhar (VC, 
1); apanha (VC, 17); apanhã (VC, 2); 
apanhada (VC, 1); apanhadas (VC, 4); 
apanhadeo (VC, 1); apanhado (VC, 1); 
apanhãdo (VC, 3); apanhãdoo (VC, 1); 
apanhados (VC, 1); apanham (VC, 1); 
apanhamos (VC, 1); apanhando (VC, 
1); apanhante (VC, 1); apanhar (TC, 
1; VC, 7); apanharã (VC, 1); apanharia 
(VC, 1); apanharõ (VC, 1); apanharom 
(VC, 1); apanharom no (VC, 1); apanhas 
(VC, 1; EE, 2); apanhasse (VC, 1); 
apanhassẽ (VC, 1); apanhassem (VC, 1); 
apanhaste (VC, 1); apanhastes (VC, 1); 
apanhaua (VC, 3); apanhauã (VC, 4; EE, 
1); apanhauam (VC, 2); apanhayo (EE, 
1); apanhemos (VC, 1); apanho (VC, 
1); apanhou (VC, 1); fosse apanhado 
(VC, 1); he apanhada (VC, 1); seer 
apanhado (VC, 1). Contextos: «e por 
tirar os justos do limbo. e por apamhar 
e ajumtar os amjgos» (VC); «E aqui sta 
aconteçeo a huũ soo porque ella ajũta e 
apanha todos em huũ» (VC); «Aquelle 
que traz as virtudes sem humildade e 

as apanhã he tal como o que traz o poo 
ao vento» (VC); «mas era empoçada 
e apanhada em algũa gayua ou vasa» 
(VC); «todas aquellas cousas assy 
ajuntadas e apanhadas e atadas em huũ 
vencelho» (VC); «apanhadeo no meu 
çelleiro» (VC); «acreçentado na morte: 
apanhado no celleiro» (VC); «Onde 
Jeronimo apanhãdo alguũas cousas 
daquesto diz assy» (VC); «apanhãdoo 
de todallas tribullaçoões e amarguras 
do meu senhor» (VC); «aquelles que nõ 
quiserõ seer ajũtados ou apanhados so 
as suas aas» (VC); «nem apanham em 
çelleyros pera guardar» (VC); «diz que 
daquestas pallauras nos apanhamos que 
elle he deus» (VC); «E como andaua 
apanhando do chaão os seus pãnos 
que jaziam derramados» (VC); «e per 
mandado do padre apanhante e leuante 
aas costas a lenha» (VC); «nunca cessam 
de apanhar esmollas per õde quer que 
podem» (TC); «Onde se diz ençima 
e apanharã do seu regno todollos 
scandallos» (VC); «çertas apanharia 
de todas partes» (VC); «apanharõ 
dos pedaços e relleu que ficou» (VC); 
«e apanharom todos maaos e boos» 
(VC); «Apanharom no pois e encherom 
daquello que sobejaua doze alcoffas» 
(VC); «es homem aspero e apanhas o 
que non poseste» (EE); «por tãto cõuinha 
que vyesse e apanhasse os homẽs 
todos em huũ» (VC); «e apanhassẽ as 
cousas carnaaes» (VC); «E disse Jhesu 
aos discipollos seus que apanhassem 
aquelle releu que sobejaua» (VC); «em 
esta nocte seras arreuatado e leixaras 
a outros as cousas que apanhaste» 
(VC); «e quantas alcoffas apanhastes 
de pedaços» (VC); «o tributo que se 
apanhaua por parte de Çesar» (VC); 
«os tiranos quãdo apanhauã os beẽs 
dos martires» (EE); «Assy como no 
deserto aa sesta feyra apanhauam a mãna 
dobrada para ho sabado» (VC); «mas o 
trijgo apanhayo e põdeo ẽ meu çeleiro» 
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(EE); «E em fijm somos mandados que 
apanhemos os pedaços que nõ se percã» 
(VC); «e apanho onde nõ derramey» 
(VC); «Outrossy aqui se cõpre a figura 
da viuua de Saepta. a qual apanhou dous 
lenhos» (VC); «quis que fosse apanhado 
per os discipollos» (VC); «dos homẽs he 
apanhada ou chea» (VC); «nõ podera 
por sy ja mais seer apanhado» (VC).

aparar, vb. (do lat. apparare). Dispor; 
oferecer. Formas: aparar (VC, 2); 
aparemos (VC, 1); apares (VC, 1). 
Contextos: «deue homẽ aparar a façe 
per demostrança aadefora per obra» 
(VC); «Onde aqueste precepto de aparar 
a outra face e de nom contradizer ao 
mal e muytos outros taaes» (VC); «Nõ 
solamẽte manda deus que aparemos a 
façe a quem nos quiser ferir. mas que 
soportemos ajnda as perdas» (VC); 
«depois que deres e apares a façe e o 
saio e a camisa a teu jmijgo e ficares 
nuu» (VC).

aparçar, vb. (relacionado com o lat. 
partiarius, parceiro). Aparceirar; juntar-
se. Formas: aparça (VC, 1). Contextos: 
«ja dorme na terra tal e humildosamẽte 
e com paciẽcia aparça com as bestas» 
(VC).

aparecença, subs. (de aparecer + -ença). 
Aparição. Formas: apareçẽças (S, 1); 
apareçença (S, 1); appareçẽças (VC, 1). 
Contextos: «das outras apareçẽças que 
diz Sancto Thomas» (S); «E signifyca 
ho prazer que ouueron os diçipolos da 
rressurreiçon e apareçença de Jhessu 
Christo» (S); «tirãdote dos louuores e 
appareçẽças do mũdo» (VC).

aparecente, adj. (de aparecer + -ente). 
Que aparece; que é visível. Formas: 
apareçente (S, 1; VC, 1); apareçẽte (VC, 
1); apparescẽte (VC, 1). Contextos: «se 
o feyto he tan evidente e tã apareçente 
que en algũa maneira non se pode 
ẽcobrir» (S); «pareçe sobre toda a cruz 
este he a caridade apareçente» (VC); 
«por esto perventura jurara elle por auer 

occasiom apareçẽte pera matar Johane» 
(VC); «E porque do appetito da justiça 
apparescẽte a olho se segue o appetito e 
desejo de honrra jndebita» (VC).

aparecer, vb. (do lat. apparescere). Tornar-
se visível; comparecer; surgir. Formas: 
a apareçeo (VC, 1); a pareçam (VC, 
1); aapareçerom (VC, 1); aja apareçido 
(EE, 1); apareça (VC, 5); apareçamos 
(VC, 2); apareças (VC, 1); aparece 
(TC, 1; VC, 1); apareçe (S, 2; VC, 12; 
RP, 1); apareçẽ (S, 3; VC, 3; RP, 1); 
apareçẽdo (VC, 4); aparecẽdolhe (VC, 
1); apareçẽdolhe (VC, 1); apareçẽdolhes 
(EE, 1); apareçeeo (EE, 10); aparecem (S, 
2); apareçem (S, 1; VC, 2); aparecendo 
(VC, 1); apareçendo (VC, 3; EE, 2); 
aparecendolhes (EE, 1); apareceo (S, 
3; VC, 5); apareçeo (S, 8; VC, 128; EE, 
39); apareçeo lhes (VC, 1); apareçeolhe 
(VC, 2; EE, 1); apareçeolhes (VC, 4); 
aparecer (VC, 2); apareçer (VC, 24; EE, 
2; RP, 6); aparecera (VC, 1); apareçera 
(S, 1; VC, 19); apareçerã (VC, 1); 
apareçeram (VC, 1); apareçeram lhes 
(EE, 1); apareçerẽ (RP, 1); aparecerem 
(VC, 1); apareçeres (VC, 1); apareçerey 
(VC, 1); apareçeria (VC, 1); apareçerlhia 
(VC, 1); apareçerõ (VC, 8); apareçerõ 
lhes (VC, 1); apareçerõlhes (EE, 1); 
apareçerom (VC, 3); apareçerom lhes 
(VC, 1); apareçertea (VC, 1); aparecesse 
(VC, 1); apareçesse (VC, 6; EE, 1); 
aparecesce (VC, 1); apareceste (VC, 
1); apareçeste (VC, 1); aparecia (VC, 
1); apareçia (S, 1; VC, 6; EE, 2); 
apareçiã (VC, 2); aparescamos (VC, 1); 
aparescas (VC, 1); aparescẽ (VC, 1); 
aparesçeo (S, 2); aparesçesse (VC, 1); 
apereceolhe (VC, 1); appareçe (VC, 3); 
appareçẽdolhes (VC, 1); appareceo (VC, 
2); appareçeo (VC, 8); appareçer (VC, 3); 
appareçera (VC, 2); appareçerem (VC, 
1); appareçerey (VC, 1); appareçerom 
(VC, 1); appareçeste (VC, 1); appareçia 
(VC, 2); auia apareçido (VC, 1). 
Contextos: «por a qual razõ o anjeo 
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que a apareçeo na resurrecçõ do senhor 
teue vestidura branca» (VC); «porque a 
pareçam em o juyzo» (VC); «os amgeos 
aapareçerom em vestiduras brancas» 
(VC); «como no dia da resurreiçam 
çinquo vezes aja apareçido» (EE); 
«se no parto apareçe alguũ mẽbro da 
creatura» (S); «E fazeme que seguramẽte 
eu apareça em tua presença cõ segura 
consciencia» (VC); «que apareçamos 
com vestiduras de humildade e caridade» 
(VC); «mas guarda te que tu nõ apareças 
sem armas e sem aparelhos» (VC); 
«esto aparece per muitas razooẽs e 
semelhãças» (TC); «quando ha cometa 
apareçe acõteçẽ mortes de gẽtes» 
(RP); «e jsto porque apareçẽ bõas 
ourinas e boõas augoas» (RP); «e asy 
o senhor per quarẽta dias apareçẽdo 
per mujtas maneiras a seus discipollos» 
(VC); «e aparecẽdolhe em semelhãça 
de homẽ» (VC); «per quorẽta dias 
apareçẽdolhes» (EE); «e que apareçeeo 
a Pedro» (EE); «argumẽto das cousas 
que aparecem» (S); «Concordã en huũa 
coussa, ca assy a ffe como a esperança 
a çertidõee das cousas inuisibees e 
que nom apareçem» (S); «E vijrey ao 
juizo aparecendo» (VC); «tomando 
carne e apareçendo em ella e obrando 
ha saude da humanal linhagẽ» (EE); 
«por quorenta dias aparecendolhes e 
fallandolhes do regno de deus» (EE); «ca 
ha Madanela apareceo como hortelan» 
(S); «ha estrella apareçeo aos tres reys» 
(EE); «e apareçeo lhes Helyas» (VC); 
«e apareçeolhe em visom huũ homẽ 
nuu» (VC); «Apareçeolhes quando cõ 
medo dos judeus stauã ençarrados na 
casa. e apareçeolhes outrosy quando ja 
auiã menos medo» (VC); «aja cuydado 
ou sentido de aparecer e auer cujdado 
de se sconder» (VC); «em a qual ha 
doẽça ou chaga apareçer se deue de 
sangrar e abrir a vea» (RP); «o pecador 
honde apareçera» (S); «apareçerã em os 
corpos dos sanctos martires as feridas e 

signaaes dos marteiros» (VC); «E agora 
apareçeram na sancta çidade» (VC); 
«e apareçeram lhes linguas repartidas 
como de fogo» (EE); «Quãdo ergo estes 
signaes apareçerẽ, he pera temer grãde 
pestilẽcia» (RP); «por aparecerem aos 
homeẽs que jejũam» (VC); «emtom 
apareçeres vos cõ elle na gloria» (VC); 
«porque primeiro lhe apareçerey na 
minha resurrecçõ» (VC); «entom 
apareçeria a forma de deos a elles como 
a justos» (VC); «e apareçerlhia assy 
como sempre trabalhassemos» (VC); 
«e as flores apareçerõ em a nossa terra» 
(VC); «e apareçerõ lhes Moyses» (VC); 
«(Apareçerõlhes.) visiuelmente aos 
olhos corporaaes» (EE); «E apareçerom 
a muytos» (VC); «E apareçerom lhes 
desuayradas e departidas linguas como 
de fogo» (VC); «E tu sey tal peregrino e 
apareçertea Christo» (VC); «E posto que 
muitas vezes apareçesse» (EE); «como 
quer que ajnda nõ fosse nasçido nẽ 
aparecesce sobre a terra» (VC); «per que 
os teus discipollos e aos fiees apareceste 
viuo e ĩmortal» (VC); «por quãto o 
sperito santo que apareçia era auido a 
elles por materia e forma» (S); «(e dos 
scriuaães) que apareçiã auer perrogatiua 
da sciencia» (VC); «de maneyra que 
nunca ja mays aparescamos nuus 
ante deos» (VC); «ateesque aparescas 
em presença do senhor Jhesu» (VC); 
«demostraçõ das cousas que nõ aparescẽ 
nem som vistas» (VC); «por que 
aparesçeo a este mũdo palaura ffecta 
carne humana» (S); «nõ podera que 
primeiro lhe elle nõ aparesçesse que ja 
resurgira» (VC); «Apereceolhe o angeo 
em visom corporal» (VC); «appareçe 
aaquelles que seja tua merçee» (VC); 
«e lhes deste prazer tam grande que se 
nom poderia dizer: appareçẽdolhes em o 
monte» (VC); «aas vezes que appareceo 
a muytos jũtos» (VC); «e da guisa que 
lhes appareçeo» (VC); «E acostumã 
de appareçer per aquella maneira que 
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perteẽçe aaquelle acto» (VC); «em 
aquella meesma forma appareçera 
a todos» (VC); «por appareçerem 
aos homeẽs» (VC); «Eu appareçerey 
outra vez visiuelmẽte» (VC); «E na 
resurreiçom e asçensom appareçerom 
os angeos» (VC); «Senhor Jesu Christo 
que appareçeste aos discipollos hyndo 
pera Emaus» (VC); «tãta era a clareza 
da verdade magnifesta per que lhe Jesu 
appareçia» (VC); «e empero ajnda nõ 
auia apareçido aos discipollos» (VC).

aparecimento, subs. (de aparecer + 
-mento). Ato ou efeito de aparecer; 
aparição. Formas: apareçimento (VC, 
4); apareçimentos (VC, 2); aparecimẽto 
(VC, 4); apareçimẽto (VC, 13; RP, 1); 
apareçimẽtos (VC, 7); aparescimẽto 
(VC, 1); aparescimẽtos (VC, 1); 
aparicimento (VC, 1); apariçimento (VC, 
4); apariçimẽto (VC, 3); apparecimento 
(VC, 1); appareçimento (VC, 1); 
appareçimẽto (VC, 1); apparecimẽtos 
(VC, 1); apparicimento (VC, 1); 
appariçimento (VC, 1). Contextos: 
«e por o teu ledo apareçimento dame 
comprido conhoçimento de ty e de 
my» (VC); «Mas perventura ouueste 
tu aquestes apareçimentos: mas nõ 
os sentiste?» (VC); «e por isso diz ho 
verso poetico falãdo do apareçimẽto 
da cometa» (RP); «Vees pois doze 
apareçimẽtos que fez o senhor depois 
da sua resurreiçõ atees a sua açẽsom» 
(VC); «Daqueste aparescimẽto que ella 
fez aa sua madre primeyro que a outrem 
segũdo se cree» (VC); «seguiose logo o 
aparicimento da strella e adoramẽto dos 
magos» (VC); «E do apariçimento e ffe 
que ouuerom os pastores» (VC); «per 
aqueste apariçimẽto do angeo a Joseph 
misticamente se entẽde que aquelles que 
cessam e leixã dos cuydados terreaaes» 
(VC); «mas eu a puse aquy assy primeiro 
que todollos outros aparescimẽtos» 
(VC); «e por tanto chamam alguũs 
bethphania que quer dizer apparecimento 

feito na casa» (VC); «e aa festa concorda 
este nome epiphania. que quer dizer 
appareçimento de çima feito» (VC); «O 
primeiro appareçimẽto foy no primeiro 
dia ẽ que resurgio» (VC); «mas nõ do 
começo ou do conto dos apparecimẽtos» 
(VC); «chamãlhe alguũs theophania que 
quer dizer apparicimento de deus» (VC); 
«Do appariçimento do senhor» (VC).

a p a re l h a ,  s u b s .  ( r e g r e s s i v o  d e 
aparelhar). Ato ou efeito de aparelhar; 
aparelhamento. Formas: aparelha 
(S, 1). Contextos: «fazẽdo aparelha 
ou aparelhando muytos manjares 
saborosos» (S).

aparelhador, subs. (de aparelhado + 
-or). Aquele que aparelha; preparador. 
Formas: aparelhador (VC, 1). Contexto: 
«e emtã fez primeyramente Iesu o seu 
aparelhador das carreiras propheta» 
(VC).

aparelhamento, subs. (de aparelhar + 
-mento). Ato ou efeito de aparelhar; 
preparação; disposição. Formas: 
aparalhamẽto (VC, 1); aparelhamento 
(VC, 3); aparelhamẽto (S, 3; VC, 10); 
haparelhamento (S, 1). Contextos: «a 
qual significa Jaconias que quer dizer 
aparalhamẽto» (VC); «o qual significa 
Jaconias que quer dizer aparelhamento» 
(VC); «mas desposiçon e aparelhamẽto 
aa outra chaue da ordem» (S); «he 
começo e haparelhamento pera ela» (S).

aparelhar, vb. (do lat. tardio *apparicula-
re, este de apparare). Preparar; apron-
tar-se; dispor. Formas: aparelha (S, 12; 
VC, 24; EE, 2); aparelhã (VC, 1); apa-
relha lhe (VC, 1); aparelhã lhe (VC, 1); 
aparelha te (VC, 2); aparelhaaeuos (VC, 
1); aparelhada (S, 1; VC, 9; EE, 4); 
aparelhada teẽ (VC, 1); aparelhadas (S, 
1; TC, 1; VC, 3; HV, 2; EE, 4); aparelha-
das som (VC, 1); aparelhade (TC, 1; VC, 
1; HV, 1); aparelhadevos (HV, 1); apa-
relhado (S, 2; VC, 23; EE, 10); aparelha-
do stou (EE, 1); aparelhãdo (S, 1; VC, 
5); aparelhado he (VC, 5); aparelhado 
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som (VC, 2); aparelhãdolhe (VC, 1); 
aparelhãdolhes (EE, 1); aparelhãdome 
(S, 1); aparelhãdoos (VC, 1); aparelha-
dos (VC, 8; HV, 1; EE, 8); aparelhãdose 
(EE, 1); aparelhamdo as (VC, 1); apare-
lhamonos (VC, 1); aparelhamos (VC, 1); 
aparelhando (S, 1; VC, 2); aparelhando 
se (VC, 1); aparelhandolhes (VC, 1); 
aparelhanse (VC, 1); aparelhao (S, 1); 
aparelhar (S, 9; TC, 1; VC, 23; HV, 4; 
EE, 5); aparelhar os ha (EE, 1); aparelhar 
vos (VC, 1); aparelhara (VC, 3; EE, 5); 
aparelharam (VC, 1); aparelharẽ (VC, 
1); aparelharey (EE, 1); aparelharõ (VC, 
2; HV, 2; EE, 1); aparelharomse (VC, 1); 
aparelharse a (EE, 1); aparelharse ha 
(EE, 1); aparelharse hã (VC, 1); apare-
lharsse (VC, 1); aparelharvos (EE, 1); 
aparelhas (VC, 1); aparelhase (VC, 1); 
aparelhasem (EE, 1); aparelhases (VC, 
1); aparelhasse (VC, 6; HV, 2); apare-
lhassem (VC, 3; HV, 3); aparelhaste (S, 
1; VC, 3; EE, 1); aparelhaua (VC, 7); 
aparelhauã (VC, 5; EE, 1); aparelhauam 
(VC, 3); aparelhauamlhe (VC, 1); apa-
relhay (EE, 2); aparelhe (S, 2; VC, 4; EE, 
1); aparelhẽ (VC, 2); aparelhedes (VC, 
1); aparelhees (HV, 1); aparelhei (VC, 
1); aparelhemonos (VC, 1); aparelhemos 
(VC, 5; EE, 1); aparelhese (VC, 1); 
aparelhey (S, 1); aparelho (VC, 1); apa-
relhom (VC, 1); aparelhou (VC, 11; HV, 
2; EE, 1); aparelhouse (VC, 1); appare-
lhada (VC, 1); apparelhar (VC, 1); 
apparelhaste (VC, 1); apparelhaua (VC, 
1); apparelhemos (VC, 1); daparelhar (S, 
1); era aparelhada (VC, 2); erã aparelha-
das (VC, 1); era aparelhado (VC, 1; EE, 
1); erã aparelhados (VC, 1); esta apare-
lhada (EE, 1); esta aparelhado (VC, 2; 
EE, 3); estã aparelhados (VC, 1; EE, 1); 
esta apparelhada (VC, 1); esta appare-
lhado (VC, 1); esta apperelhado (VC, 1); 
estan aparelhados (S, 1); estar aparelha-
do (S, 2); estar aparelhados (S, 1; EE, 1); 
estarom aparelhados (EE, 1); estaua 
aparelhado (EE, 1); estauã aparelhadas 

(EE, 1); estauam aparelhadas (EE, 2); 
estay aparelhados (EE, 3); estem apare-
lhados (EE, 1); estou aparelhado (EE, 1); 
estuue aparelhado (S, 1); formos apare-
lhados (VC, 1); forõ aparelhadas (HV, 
2); forõ aparelhados (HV, 1); fosse 
aparelhada (VC, 3); foy aparelhada (HV, 
1; EE, 1); foy aparelhado (EE, 1); he 
aparelhada (VC, 5; EE, 1); he aparelha-
do (S, 1; VC, 14; EE, 2); seendo apare-
lhada (VC, 1); seer aparelhadas (VC, 1); 
seer aparelhado (VC, 1); seer aparelha-
dos (VC, 3); seermos aparelhados (VC, 
1); seja aparelhado (VC, 1); sejaaes 
aparelhados (EE, 1); sejamos aparelha-
dos (VC, 2); sera aparelhado (VC, 2; EE, 
1); sera apparelhado (VC, 1); seremos 
aparelhados (VC, 1); som aparelhadas 
(EE, 2); som aparelhado (EE, 1); som 
aparelhados (VC, 1; HV, 1); son apare-
lhados (EE, 1); soo aparelhado (S, 1); sta 
aparelhada (VC, 6); sta aparelhado (S, 
1; VC, 6); stã aparelhadas (VC, 1); stã 
aparelhados (VC, 3); sta apparelhado 
(VC, 1); staae aparelhados (VC, 1); stam 
aparelhadas (VC, 1); stam aparelhados 
(VC, 1); star aparelhado (VC, 1); star 
aparelhados (VC, 1); staua aparelhada 
(VC, 1); staua aparelhado (VC, 1); stauã 
aparelhadas (VC, 1); stemos aparellados 
(VC, 1); steuesse aparelhada (TC, 1; VC, 
2); teẽ aparelhada (VC, 1); teem apare-
lhado (EE, 1); teer aparelhada (VC, 1); 
tem aparelhada (S, 1); tem aparelhado 
(VC, 2; EE, 1); ten aparelhada (S, 1); 
teue aparelhada (EE, 1); tijnha aparelha-
do (VC, 1). Contextos: «pello qual o 
homen sse aparelha para reçeber ho dom 
do spiritu sancto» (S); «aparelha tua 
alma aa tentaçõ» (EE); «e aparelhã o 
lugar ao ante christo» (VC); «e apres 
aparelha lhe o suadoyro e banho» (VC); 
«e ajnda aparelhã lhe a pousada delec-
tosa» (VC); «e porẽ aparelha te tu em 
teu coraçõ» (VC); «assy como se disses-
se aparelhaaeuos pera a peendença» 
(VC); «he pella qual a oferenda e obla-
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çon aparelhada pera ho ofiçio» (S); 
«desprezã a çeea e cõuite da vida eternal 
que lhes aparelhada teẽ» (VC); «Senhor 
estom a ty aparelhadas has minhas 
maãos» (TC); «as vodas aparelhadas 
som» (VC); «Aparelhade os uossos 
coraçoões para seruir a Deus» (TC); «e 
aparelhadevos e rogade aaquelle santo 
profeta Jhesu Christo que por a sua 
piedade queira mostrar o seu poder» 
(HV); «mais aparelhado pera obedeçer» 
(S); «aparelhado stou para ouuir e pur-
garme» (EE); «E os acolitos seruẽ aos 
ministros do altar aparelhãdo a ostia e o 
ujnho» (S); «Aparelhado he o meu co-
raçom deos aparelhado he o meu cora-
çom» (VC); «Aparelhado som eu aos 
tormentos» (VC); «aparelhãdolhe leito 
de flores» (VC); «e aparelhãdolhes 
gloria pera o tẽpo vijndoiro» (VC); 
«aparelhãdome aos pecados sobre 
dytos» (S); «e aparelhãdoos e fazẽdoos 
prestes cõtra a batalha» (VC); «erõ pres-
tes e aparelhados de cõprir o mãdado do 
emperador» (HV); «aparelhãdose ao 
guallardom» (EE); «estendeo as suas 
maãos aparelhamdo as para abraçar os 
pecadores» (VC); «E demandamos estas 
cousas e aparelhamonos de fazer força 
por ellas ao çeeo» (VC); «por tal que 
auẽdo nos medo nos aparelhamos pera 
hõrra a festa» (VC); «fazẽdo aparelha ou 
aparelhando muytos manjares saboro-
sos» (S); «aparelhando se e cõfiando da 
cõta que auia de dar» (VC); «saluo 
aparelhandolhes o senhor primeiramẽte 
os coraçoões dos homeẽs» (VC); «e 
aparelhanse a obrar virtuosas cousas em 
que se Christo deleite.» (VC); «Ho 
segũdo aparelhao a dapnaçon» (S); 
«mandou ho senhor aparelhar ha pas-
coa» (EE); «nom querẽdo me aparelhar 
para elo asy como deuia» (TC); «Se 
trouuer cõ a terra a prata e aparelhar 
como lama os vistidos por çerto apare-
lhar os ha» (EE); «Eu vou aparelhar vos 
o loguar» (VC); «o qual aparelhara o 

caminho em minha presença» (EE); «e 
aparelharam as suas lãpadas» (VC); «e 
pera lhe aparelharẽ o caminho nos co-
raçoões dos homẽs» (VC); «E se for, eu 
vos aparelharey ho logar» (EE); «e por 
isso se aparelharõ huũs e outros para 
pelleja» (HV); «e aparelharomse pera o 
tirar da cruz» (VC); «a qual emderença 
ao homem a aparelharse a esta vijnda» 
(EE); «Aparelharse ha em misericordia 
sua cadeira real» (EE); «aparelharse hã 
pera gualardoar» (VC); «e aquelles que 
queriam aparelharsse reçebia os pera 
seerem bauptizados» (VC); «ca vou 
aparelharvos ho logar outra vez» (EE); 
«Oo senhor aparelha aquello que apare-
lhas» (VC); «e aparelhase pera seer 
apresoado nas outras» (VC); «que os 
homeẽs se aparelhasem na vijnda de 
Christo» (EE); «se cõ inteira voõtade te 
aparelhases aa sesta feira e ao sabado» 
(VC); «E visto Gays o mestre salla apa-
relhasse para passar em Jherusalem» 
(HV); «e mãdoulhes que corregessẽ to-
das as armas nos nauios e os aparelhas-
sem muy bẽ de viãdas» (HV); «ho apa-
relhaste e deste ha outros» (S); «ante que 
cadahũa viesse se aparelhaua cõ jejuũs 
e oraçoões» (VC); «aparelhauã manja-
res aa ygreja» (EE); «porque entom 
aparelhauam as cousas necesarias per 
ao sabado» (VC); «mas aparelhauamlhe 
vnguentos como se fosse puro homẽ» 
(VC); «aparelhay ha carreyra do senhor» 
(EE); «manda que sse desponha homẽ e 
sse aparelhe aas coussas» (S); «e 
aparelhẽ suas tẽptaçoões» (VC); «Eu 
som voz do braadãte no deserto que 
aparelhedes as carreiras do senhor» 
(VC); «assy he como vos dizees que logo 
agora vos aparelhees para passar em 
Jherusalem» (HV); «Ex que eu aparelhei 
o meu gẽtar» (VC); «Aparelhemonos 
pois para a sayda daqueste mũdo» (VC); 
«nos aparelhemos e façamos prestes 
aaquella perfeiçõ» (VC); «aparelhese 
pera soportar as temptaçoões» (VC); 
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«quãdo me aparelhey pera feytos vijs e 
maos» (S); «e aparelho a cabeça aa co-
roa» (VC); «e acharom assy como lhes 
dissera. e aparelhom a pascoa» (VC); «e 
aparelhou de tornar para Roma a seu 
senhor o emperador» (HV); «porque 
afeitando a alma cõ splendor de castida-
de aparelhouse pera seer praziuel pou-
sada ao senhor deus» (VC); «porque foy 
prestes e apparelhada» (VC); «nom 
deuo eu per obra apparelhar huũa face 
a quem me ferir na outra» (VC); «as 
cousas que apparelhaste cujas serã» 
(VC); «e apparelhaua de comer ao spo-
so e ao filho» (VC); «e nos apparelhemos 
aa vijnda çerta» (VC); «assy o diachono 
ha daparelhar» (S); «Areuatou dãte ella 
a saude e a ffe que era aparelhada pera 
os outros» (VC); «nõ da deus ajnda as 
cousas que pera elles erã aparelhadas» 
(VC); «veede que esta aparelhado o 
jantar» (EE); «se emtẽdẽ os pecadores 
que estã aparelhados de conuertersse 
ligeiramẽte» (EE); «per o liurar do peri-
jgoo que esta apperelhado» (VC); «ca 
muytos dapnos estan aparelhados e 
ssemelhauees coussas» (S); «deuemos 
estar aparelhados a pelhega pella ffe» 
(S); «Que entom os escolhydos abasta-
dos dos seus mereçimentos estarom 
aparelhados de representar se ao juiz» 
(EE); «he de notar que estaua aparelha-
do para o fazer constante» (EE); «As que 
estauã aparelhadas» (EE); «ja todallas 
cousas estauam aparelhadas» (EE); 
«Porẽ vos outros estay aparelhados: que 
aa hora que nõ cuydardes vijnra o filho 
da virgeem» (EE); «e que estem apare-
lhados a toda boa obra» (EE); «estou 
aparelhado a obedeçerte ẽ todallas 
cousas» (EE); «ante estuue aparelhado 
pera pecar outra vez» (S); «se nos formos 
aparelhados e prestes a rreçebella» 
(VC); «E logo forõ aparelhados e vierõ 
diãte do emperador» (HV); «mas ajnda 
que lhe fosse aparelhada e oferecida feo 
seria de a tomar» (VC); «E foy apare-

lhada hũa barca» (HV); «Aos que teẽ 
mujtos beneficios he aparelhada materia 
e aazo de andar de huũ lugar em outro e 
de peccar» (VC); «E assy seendo apare-
lhada toda a outra parte do corpo» (VC); 
«deue seer aparelhado pera soportar a 
fraqueza e mingoa do outro que mal faz» 
(VC); «tomemos custume e ensinança 
de seermos aparelhados pera sofrellas» 
(VC); «que seja aparelhado na voontade 
de perdoar aquello que lhe he deuydo» 
(VC); «porque sejaaes aparelhados a 
preegar o euangelho de Christo» (EE); 
«porque per seu exẽplo sejamos apare-
lhados pera soportar as cousas cõtrairas» 
(VC); «este sera apparelhado aos peri-
jgos» (VC); «porque nos que somos fi-
lhos adoctiuos nõ seremos aparelhados 
para recebir os açoutes do padre» (VC); 
«Entõ disse a seus criados as vodas som 
aparelhadas» (EE); «son aparelhados 
de nossa saluaçam» (EE); «temo que non 
soo aparelhado pera obedeçer» (S); «e 
sobre a destruyçõ que sta aparelhada 
sobre a vossa çidade e sobre vossa gee-
raçom» (VC); «stã aparelhadas aquestas 
cousas» (VC); «e elles em elle reçebam 
aquelle regno que lhes sta apparelhado 
des o começo do mundo» (VC); «e vos 
staae aparelhados» (VC); «E he de notar 
que sete malles stam aparelhados per 
vijnr ao pecador» (VC); «O quarto he 
star aparelhado pera soportar ajnda mais 
dãpno se lhe for feyto» (VC); «o qual lhe 
staua aparelhado des ante da feytura do 
mũdo» (VC); «stauã aparelhadas de lhes 
avijrẽ» (VC); «logo abramos e stemos 
aparellados para o reçeber» (VC); «se a 
uoõtade steuesse aparelhada para forni-
gar» (TC); «tem aparelhada a gloria» 
(S); «os quaaes se priuissem a dãpnaçõ 
que teẽ aparelhada elles meesmos» 
(VC); «nem subio em pensamẽto de 
homem o que deos teem aparelhado aos 
que o amã» (EE); «a qual deues teer 
aparelhada pera fallar louuores de deus» 
(VC); «o que deus tem aparelhado aos 
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que ho amã» (EE); «e ten aparelhada ha 
hostia e ho callez» (S); «e assy se mostra 
que teue aparelhada a vontade de mor-
rer» (EE); «o homẽ tijnha aparelhado o 
coraçom» (VC).

aparelho, subs. (regressivo de aparelhar). 
Apresto; instrumento ou máquina. 
Formas: aparelho (VC, 17; EE, 4); 
aparelhos (VC, 1; EE, 3); apparelho 
(VC, 1). Contextos: «elle ouue o 
aparelho do coraçom de cadahuũ» 
(VC); «deuẽ os fiees christaãos estar 
em este tempo no aparelho e esperança 
do spiritu sancto atentos» (EE); «tu nõ 
apareças sem armas e sem aparelhos» 
(VC); «a maão he aparelho sobre os 
aparelhos segũdo diz Aristotiles» (EE); 
«e he huũ apparelho para depois fazer 
edificio se nom for posto sobre aliçeçe 
de humildade» (VC).

aparença, subs. O mesmo que aparência. 
Formas: aparẽça (1). Contexto: «teẽdo 
a aparẽça da sanctidade aa de fora de 
dẽtro sõ vazios de obras» (VC).

aparência ,  subs .  (do  la t .  t a rd io 
apparentia-m). Aspeto exterior; ilusão. 
Formas: aparẽçia (VC, 3); aparencia 
(VC, 2); aparençia (VC, 1). Contextos: 
«Lãça fora de my a vaã gloria e a 
aparẽçia» (VC); «ex aqui a aparencia 
da sua fremosura» (VC); «E scõdeo se 
delles tirãdo a façe e aparençia do seu 
conheçimẽto». 

aparição, subs. (do lat. apparitione-m). 
Ato ou efeito de aparecer; manifestação 
sobrenatural. Formas: apariçã (EE, 
1); apariçõ (VC, 2); apariçoões (VC, 
2); appariçoões (VC, 1). Contextos: 
«sygnifica a demostraçõ e apariçã 
feyta a Pedro» (EE); «mas entẽdiase da 
questa apariçõ ou deste apareçimẽto em 
que todos stauã ajũtados» (VC); «e do 
misterio das ditas apariçoões. ou dos 
ditos apareçimẽtos» (VC); «E ajnda 
representa estas çinco appariçoões o 
sacerdote» (VC).

apartadamente, adv. (de apartado + 

-mente). À parte; em particular. Formas: 
apartada mente (VC, 1); apartadamente 
(VC, 5; EE, 1); apartadamẽte (S, 1; VC, 
9). Contextos: «çarrada a camara do 
coraçom apartada mente e pubrico» 
(VC); «E depois confessesse de todos 
pecados mortaaes apartadamente» 
(VC); «apartadamente o filho como 
seja a delles huã meesma operaçam» 
(EE); «apartadamẽte e haquy diz» (S); 
«E buscar huũ lugar onde apartadamẽte 
possa entrar ao senhor e fallar em elle» 
(VC).

apartado, subs. (do part. de apartar). 
Lugar à parte. Formas: apartado (EE, 1). 
«A cada huũ fallaua em apartado» (EE).

apartamento, subs. (de apartar + -mento). 
Ato ou efeito de apartar; separação; 
afastamento. Formas: apartamemto (S, 
1; VC, 1); apartamento (S, 2; VC, 20; EE, 
2); apartamentos (VC, 1); apartamẽto (S, 
7; VC, 34; EE, 2); apartamẽtos (VC, 1; 
EE, 1); apartemẽto (EE, 1). Contextos: 
«A quarta cruz significa ho apartamemto 
dalma e do corpo» (S); «de viuer en huũ 
toda sua vida sem apartamento» (S); 
«erã dictos phariseus, de phares que quer 
dizer apartamento» (EE); «nom sejamos 
de pequeno coraçom quando formos nas 
angustias e apartamentos da pobreza» 
(VC); «e por que foy apartamẽto das 
perssoas» (S); «morreo por apartamẽto 
da alma e do corpo» (EE); «E as que 
fallastes aa orelha ou nos apartamẽtos» 
(EE); «e busca os apartamẽtos do 
hermo» (VC).

apartar, vb. (de a- + parte + -ar). Separar; 
afastar. Formas: aparta (S, 11; VC, 21; 
EE, 5); apartã (S, 1; VC, 3); aparta te 
(VC, 1); apartaas (VC, 1); apartada 
(VC, 27; EE, 2); apartadas (S, 1; VC, 1; 
EE, 1); apartado (S, 4; VC, 32; EE, 4); 
apartãdo (VC, 1); apartãdo os (VC, 1); 
apartãdoa (VC, 1); apartãdoas (VC, 1); 
apartãdolhas (EE, 1); apartados (S, 2; 
VC, 18; C, 1; EE, 7); apartãdose (VC, 1; 
EE, 1); apartallo (VC, 1); apartallos (VC, 
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3); apartam (VC, 1; EE, 3); apartamos 
(VC, 2; EE, 1); apartan (S, 2); apartando 
(VC, 2; EE, 1); apartando se (VC, 2); 
apartandoas (EE, 1); apartandoo (VC, 
1); apartandose (VC, 1; EE, 1); apartao 
(VC, 2); apartar (S, 4; TC, 1; VC, 24; 
EE, 7); apartar se hã (VC, 1); apartara 
(S, 1; VC, 7; EE, 4); apartarã (EE, 1); 
apartaras (VC, 1); apartarem (VC, 2); 
apartarnos (EE, 1); apartarnoshã (EE, 
1); apartarõ (VC, 3); apartarom (VC, 3; 
EE, 1); apartarse (S, 2; VC, 2; EE, 3); 
apartarse ham (EE, 1); apartarsse (S, 2); 
apartase (S, 1; VC, 2; EE, 2); apartãse 
(VC, 1); apartasse (EE, 1); apartate 
(S, 1; VC, 1; EE, 1); apartaua (VC, 1); 
apartauã (VC, 1); apartauam (VC, 1); 
apartauãno (VC, 1); apartauase (VC, 1); 
apartauasse (VC, 1); apartay vos (EE, 
3); aparte (S, 2; VC, 5); apartẽ (VC, 
1); apartees (EE, 1); apartemos (VC, 
1); apartes (VC, 1); apartesse (EE, 2); 
apartey (S, 1); apartou (S, 2; VC, 5; HV, 
1; EE, 1); apartouo (VC, 1); apartouse 
(VC, 2); era apartado (VC, 1; EE, 2); erã 
apartados (VC, 1; EE, 3); estã apartados 
(VC, 1); estando apartado (EE, 1); estar 
apartados (S, 1); esteuesse apartada 
(EE, 1); fomos apartados (VC, 1); forõ 
apartadas (VC, 1); fosse apartada (VC, 
1; EE, 1); foy apartada (S, 1; VC, 2; EE, 
1); hapartou (S, 1); he apartada (VC, 
1); he apartado (VC, 3; EE, 2); seendo 
apartado (VC, 1); seendo apartados (VC, 
2); seer apartada (VC, 1); seer apartado 
(VC, 2; EE, 2); seer apartados (S, 2; VC, 
3); seer lhe ha apartada (EE, 1); seerã 
apartados (EE, 1); seerẽ apartados (VC, 
1); seja apartado (VC, 1); sejã apartados 
(S, 2; VC, 1); sejaaes apartados (VC, 
1); sejam apartadas (VC, 1); sejamos 
apartados (VC, 2); sejan apartados (S, 
1); ser apartado (S, 1); serã apartados 
(VC, 1; EE, 1); seram apartados (VC, 2); 
som apartadas (VC, 2); som apartados 
(VC, 3); somos apartados (S, 1; EE, 1); 
sta apartado (VC, 1); stauã apartadas 

(VC, 1); stauã apartados (VC, 1); 
stemos apartados (VC, 1). Contextos: 
«E qual quer destas maneiras ẽbarga o 
matrimonio que nom sse faça e aparta 
o que for feyto» (S); «e o aparta e 
estrema de maa cõpanha» (VC); «nem 
por temor nem amor se aparta da 
verdade» (EE); «tu vay corrẽdo aas 
tetas da humanidade. e apartaas e fazeas 
lançar leyte» (VC); «porque mostrasse 
auer resurgido aa vida ĩmortal apartada 
dos homeẽs deste mũdo» (EE); «e por 
morte apartadas dos corpos» (EE); 
«mas ordenadamẽte apartãdo della 
algũa cousa» (VC); «se apartãdo os 
dos bẽauẽturados e ajũtãdo os aos 
cõdẽpnados» (VC); «que se entẽde per 
a figueira abaixãdoa e apartãdoa» (VC); 
«(e derramaas) da vniom da caridade 
apartãdoas» (VC); «(nõ preualleçerã) 
apartãdolhas da verdadeira ffe» (EE); 
«Por que em todo pareçam apartados 
dos outros como Deus e o dereito quer» 
(C); «e nõ apartãdose ẽ nehũa cousa 
perteeçẽte aa sãcta madre ygreja» 
(EE); «terçeyra cousa he apartallo da 
cõpanha» (VC); «e apartallos ha huũ 
dos outros» (VC), «esto he por que se 
apartam da jnfluençia deste lume» (EE); 
«quando honrramos ao filho nom nos 
apartamos do louuor da madre» (EE); 
«que se apartan de todalas cousas do 
mundo» (S); «no presente apartando os 
fiees dos jnfiees» (EE); «E esto he pera a 
morada eternal ou per a boõa cõsciencia 
apartando se das cousas terreaaes» 
(VC); «apartandoas da humanidade 
da ygreja» (EE); «e o quebrantauam 
apartandoo  e derribando» (VC); 
«(vaysse) aos seus negocios apartandose 
do espelho» (EE); «e recebeo e apartao 
e enuolueo cõ muy limpas cuydaçoões» 
(VC); «uiin apartar ao filho do padre 
e a filha da madre e a nora da sogra» 
(TC); «mas aa fijm apartar se hã delle 
e serã metidos no fogo eternal» (VC); 
«por que ho apartara e quytara de si» 
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(S); «E ha Paullo foy reuellado que nos 
postrumeiros dias algũs se apartarã da 
ffe» (EE); «porque apartaras tu senhora 
cõtra nos as larguas entradanhas da 
tua misericordia que nos nõ salues?» 
(VC); «e quãdo vos perseguirẽ e vos 
apartarem lançando vos das synagogas» 
(VC); «mas ajnda nas trebullaçoões nõ 
deuemos apartarnos do ben» (EE); 
«poys apartarnoshã porvẽtura estas 
cousas da caridade» (EE); «porque nõ 
apartarõ da ffe e da caridade de Christo» 
(VC); «Sayrom os anjos e apartarom 
os maaos de meeo dos justos» (EE); 
«abstersse homẽ e apartarse de todas 
maldades» (S); «apartarse ham alguũs 
da fee» (EE); «pello quall dom o homẽ 
escolhe fazer bem e apartarsse do mal» 
(S); «E qual quer que da vnidade sse 
apartase non poderia ser saluo nẽ entrar 
no regno dos çeeos» (S); «apartãse 
delle na oraçõ aquelles que se apartarõ 
na paixõ» (VC); «Pello qual tres vezes 
roguey ao senhor que o apartasse de 
mĩ» (EE); «apartate do mal e faze bem» 
(S); «mas que se apartaua e partia pera 
o monte deserto» (VC); «depois que 
assy stauam folguando huũ spaço que 
se apartauã cada huũ pera o lugar onde 
auiam de jazer» (VC); «stauam afastadas 
em comparaçom da outra companha 
que se cheguauam. e apartauam stando 
muyto mais juntos cõ o meyrinho moor» 
(VC); «e apartauãno cõ teençom de 
ho enguanarẽ e perseguirem» (VC); 
«Mas ajnda quando queria fazer oraçom 
mais jntẽta apartauase soo» (VC); 
«apartauasse e hyasse ao deserto» 
(VC); «apartay vos de mym obreiros de 
maldade» (EE); «contra o diabo que se 
aparte do homem» (S); «e aa vista aparte 
e mastigue cõ os dẽtes os sacramentos de 
sangue e corpo de Christo» (VC); «nẽ 
as apartẽ e ponhã em streitura» (VC); 
«nõ vos apartees da verdade da ffe» 
(EE); «por nos ensinar que fuguamos e 
nos apartemos do arroydo dos homẽs» 

(VC); «por muyto que te apartes» (VC); 
«e apartesse do mal e obre bem» (EE); 
«Pequey contra a temperãça quãdo 
quer que me apartey a pecar» (VC); «e 
logo Pilato se apartou com huũ maao 
homẽ» (HV); «e apartouo e aparelhou 
com dilligencia» (VC); «leixou as e 
apartouse do arruydo que faziã» (VC); 
«A terçeira razõ porque o homẽ era 
apartado de deus e derramado» (VC); 
«e os rebanhos e as manadas das ouelhas 
que estã apartados ou desuayrados 
jũtamẽte ençarrados» (VC); «as quaaes 
cousas nõ podera fazer estando apartado 
solitariamẽte sempre» (EE); «deuen 
estar apartados por algũ tempo» (S); 
«E se paria femea esteuesse apartada 
da cõuersaçõ dos homẽs» (EE); «Quãdo 
elle subyo em o ceeo nos nom fomos 
apartados delle» (VC); «empero a alma e 
a carne nõ forõ apartadas da diuijndade» 
(VC); «assy çuja fosse apartada por 
.vij. dias da pratica dos homẽs» (EE); 
«E por os dous que foy apartada a 
terra da augua» (S); «quãdo a alma sse 
hapartou da carne de Jhesu Christo» (S); 
«ẽ quanto he apartada dos abraços de 
seu sposo Christo» (VC); «por tal que 
seendo apartado da viuẽda do poboo» 
(VC); «Toda a vida dos preeguadores 
deuer seer apartada» (VC); «seer lhe 
ha apartada» (EE); «ca os escolhidos 
nũqua mays seerã apartados de Christo» 
(EE); «E porẽ taaes como estes ajam 
temor de nom seerẽ apartados de Jesu» 
(VC); «mas seja apartado da comunhom 
dos fiees» (VC); «por que estes asi 
casados non sejã apartados» (S); «que 
nõ sejaaes apartados da sollẽpnidade 
eternal» (VC); «mas que na parte 
sensitiua e primeira sejam apartadas 
per o imperio e senhorio da voontade» 
(VC); «nõ sejamos apartados do corpo 
do senhor» (VC); «en maneira que 
sejan apartados de estar en huũ logar 
ou en huũa comarca» (S); «se ẽtõçe o 
soube de auer por firme o matrimonio 
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ou pedir ser apartado» (S); «pellos 
ãjos serã apartados emtã os maaos do 
meeo dos justos» (EE); «que seram 
apartados de Christo» (VC); «ẽ as almas 
que som apartadas dos corpos» (VC); 
«por o bautismo somos apartados das 
cousas terreaees» (S); «quãdo homẽ sta 
apartado dos outros» (VC); «e emquanto 
assy stauã apartados e preguados» (VC); 
«que stemos apartados e emçarrados 
pera seu seruiço» (VC).

apartar 2, vb. O mesmo que apertar. 
Formas:  apartaram lhe (VC, 1); 
apartarey (VC, 1); apartaua (VC, 2); 
apartauã (VC, 1); apartauam (VC, 1). 
Contextos: «E tendo os judeus assy 
Jesu apartaram lhe aquellas suas doces 
maãos com cordas atandoo» (VC); «e 
abraçallosey. e apartarey com abraços» 
(VC); «e como o abraçaua e apartaua 
nos braços docemente e amorossa» 
(VC); «e apartauã os dentes cõtra elle» 
(VC); «e tijnhãno legado e apartauam 
rijamente aquellas doces maãos» (VC).

aparte, loc. adv. (de à + parte). O mesmo 
que à parte: para o lado; isoladamente. 
Formas: a parte (VC, 1); aparte (S, 1; 
VC, 2; EE, 1). Contextos: «sempre he 
tirado a parte e quite das toruadas e 
cuydações» (VC); «asi como sse fose 
ẽcubertamẽte ou por treiçom ou aparte 
ou craramẽte» (S); «leuuoos aparte a 
huũ mõte muyto alto» (VC); «desejamos 
fallar cõ elle calladamẽte e aparte» 
(VC); «E porem na vindoyra deytadas 
aparte as doores: toda lagrima he dicta 
alimparsse dos olhos delles» (EE).

apascentar, vb. (de a- + pascentare, este 
do lat. pascens, entis, part. presente de 
pascere). Conduzir o gado ao pasto; 
pastorear; instruir. Formas: apasçenta 
(EE, 2); apasçento (EE, 1); apasçẽta (EE, 
1). Contextos: «vosso padre çelestrial 
as apasçenta» (EE); «Eu som caminho 
que guyo e verdade que julgo, e vida 
que apasçento» (EE); «Apasçẽta minhas 
ouelhas» (EE).

apascoamento, subs. (de apascoar + -men-
to). Ato ou efeito de apascoar; apascenta-
mento. Formas: apascoamentos (VC, 1); 
apascoamẽto (VC, 1). Contextos: «Mas 
aquestes tres apascoamentos muytos 
maaos pastores os mudam em outras 
tres palauras ou cousas» (VC); «este he 
gouernado e mãtehudo de apascoamẽto 
ou prado verde» (VC).

apascoar, vb. (de a- + páscoa + -ar). 
Apascentar; pastorear; conduzir o 
rebanho. Formas: apascoa (VC, 14); 
apascoaos (VC, 1); apascoar (VC, 3); 
apascoasse (VC, 2); apascoe (VC, 1); 
seer apascoados (VC, 1). Contextos: 
«amas me. e apascoa as minhas ouelhas» 
(VC); «e assy como minhas as apascoa 
tu e nõ como tuas?» (VC); «Pasçeos ou 
apascoaos per pallaura» (VC); «se elle 
he negligẽte em apascoar a manada do 
senhor» (VC); «E duas vezes foy dicto 
apascoa os meus cordeiros e hũa que 
apascoasse as ouelhas» (VC); «assy 
lhe comete e comẽde que apascoe 
os cordeiros e ouelhas» (VC); «assy 
como cordeiros e ouelhas deuẽ seer 
apascoados» (VC).

apeçoentar, vb. O mesmo que apeço-
nhentar. Formas: apeçoente (VC, 1). 
Contexto: «por tal que a peçonha da 
serpente antigua nõ te apeçoente e salte 
em ty» (VC).

apeçonhar, vb. (de a- + peçonha + -ar). 
Peçonhentar; envenenar. Formas: ape-
çonhassen (EE, 1). Contexto: «porque 
os moradores nõ se apeçonhassen por 
respeito dos corpos mortos» (EE).

apeçonhentar, vb. (de a- + peçonhentar). 
Deitar peçonha; envenenar; contaminar. 
Formas: apeçonhentado (VC, 1); 
apeçonhẽta (EE, 1; RP, 2); apeçonhẽtado 
(RP, 9); apeçonhẽtados (VC, 2; RP, 1); 
apeçonhẽte (RP, 1); aponçonhenta (VC, 
1); sera apeçonhẽtado (RP, 1). Contextos: 
«teẽ o coraçõ apeçonhentado» (VC); «e 
aas vezes huũ escomũgado apeçonhẽta 
dozentos em huum dia» (EE); «o qual 
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naturalmẽte apeçonhẽta» (RP); «sy se 
alguẽ sentir apeçonhẽtado» (RP); «e 
filhos apeçonhẽtados quem vos ensinou 
a vos» (VC); «dos corpos apeçonhẽtados 
procedem humores» (RP); «porque se nõ 
apeçonhẽte homẽ do aar apeçonhẽtado» 
(RP); «o peccado tynhe e aponçonhenta 
o homem» (VC); «alguũ delles sera 
apeçonhẽtado ou ferido» (RP).

apedrajamento, subs. (de apedrejar + 
-mento). O mesmo que apedrejamento: 
ato ou efeito de apedrejar. Formas: 
apedrajamento (VC, 1). Contexto: «Mas 
este apedrajamento methaforiçe .s. per 
figura ou semelhança he asy como o seu 
crucificamẽto ao presente» (VC).

apedramento, subs. (de apedrar + 
-mento). Ato ou efeito de apedrar; 
apedrejamento. Formas: apedramento 
(VC, 1); apedramẽto (VC, 1). Contextos: 
«Este apedramento desta maneyra se 
declara» (VC); «mas por o apedramẽto 
de Steuã» (VC).

apedrar, vb. (de a- + pedra + -ar). 
Apedrejar. Formas: a pedraria (VC, 
1); apedra (VC, 1); apedrã (VC, 2); 
apedraaes (VC, 2); apedrada (VC, 1); 
apedrado (TC, 1; VC, 3); apedrãdoos 
(VC, 1); apedram (VC, 3); apedramos 
(VC, 3); apedrar (VC, 12); apedrarem 
(VC, 2); apedrarõ (VC, 2); apedras 
(VC, 1); apedrauã (VC, 1); apedrem 
(VC, 1); apedrou (VC, 1); es apedrado 
(VC, 1); fose apedrada (VC, 1); fosse 
apedrada (VC, 2); foy apedrado (TC, 
1); he apedrado (VC, 1); seer apedrada 
(VC, 1); seer apedrado (VC, 2); seerem 
apedrados (VC, 1); seja apedrado (VC, 
1). Contextos: «Como a pedraria 
aquelle que conheçia mereçer de seer 
apedrado» (VC); «qualquer pecado 
que seja apedra a Christo» (VC); 
«Os primeiros ergo apedrã o senhor 
Jhesu» (VC); «E assi da boa obra 
apedraaes contra justiça e cõtra razom» 
(VC); «que nõ fosse accusada como 
adultera e apedrada assy per justiça» 

(VC); ««segundo ley que deuia morrer 
apedrado» (TC); «apedrãdoos como 
cruees herejes e blasfemadores» (VC); 
«Os segũdos apedram o senhor de 
muytas maneyras» (VC); «e per aquesto 
em algũa guisa o apedramos» (VC); «De 
algũas pallauras do senhor por as quaaes 
os judeos ho querriam apedrar» (VC); 
«(mas filharã pedras) pera o apedrarem 
como arenegador e blasfemo» (VC); 
«Que fazes senhor ex que me apedrarõ 
como mẽtiroso» (VC); «e apedras 
aquelles que a ti veẽ» (VC); «e sancto 
Steuam quando o apedrauã» (VC); «nõ 
persiguã e apedrem Jesu e o matẽ» (VC); 
«Paullo apostollo que apedrou Steuã» 
(VC); «tu que es apedrado e te escondes 
dos mẽtirosos» (VC); «e assy como as 
que cometiã adulterio fose apedrada» 
(VC); «Mandou a ley que a molher que 
achassem em adulterio fosse apedrada» 
(VC); «ali onde ele foy apedrado» (TC); 
«Jhesu Christo he apedrado e lançado 
do seu templo» (VC); «segũdo a ley 
deue seer apedrado» (VC); «temẽdo de 
seerem apedrados per o poboo» (VC); 
«e daquella guisa seja apedrado com 
nossos pecados» (VC).

apedrear, vb. (de a- + pedra + -ear). 
O mesmo que apedrejar. Formas: 
apedrearem (VC, 1). Contexto: «e 
alguũs per o apedrearem» (VC).

apedrejar, vb. (de a- + pedra + -ejar). 
Atirar pedras a alguém; lapidar. Formas: 
apedreiam (VC, 1); apedreja (VC, 1); 
apedrejado (EE, 2); apedrejãdoo (EE, 
1); apedrejam (VC, 1); apedrejando 
(EE, 1); apedrejar (EE, 5); apedrejarom 
(EE, 2); apedrejas (EE, 1); apedrejauã 
(EE, 1); apedrejauãno (EE, 1); forom 
apedrejados (EE, 1); foy apedrejado (EE, 
1); fuy apedrajado (EE, 1); he apedrejado 
(VC, 1; EE, 1); seer apedrejado (EE, 
2). Contextos: «os maaos christaãos 
que mal viuendo apedreiam e matã a 
Christo» (VC); «hy peruentura nom 
apedreja deos e nõ o mata» (VC); «E 
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sancto Esteuã apedrejado, como se 
mostra no viij. capit. dos Autos» (EE); 
«lançandoo fora da çidade apedrejãdoo» 
(EE); «alguũs apedrejam Christo no 
coraçom» (VC); «Apedrejando a Paulo 
tiraronno fora da çidade» (EE); «ajudou 
a apedrejar a Sancto Esteuam» (EE); «E 
depois apedrejarom a Sancto Esteuam 
no vij. capit. dos Autos» (EE); «matas 
os prophetas e apedrejas os que te 
som enuiados» (EE); «e apedrejauã 
a Esteuã» (EE); «apedrejauãno e 
poseran seus vistidos aos pees de huũ 
mãçebo» (EE); «e forom apedrejados 
e serrados e tẽtados» (EE); «depois 
que foy apedrejado Sancto Esteuam» 
(EE); «Huũa vez fuy apedrajado» (EE); 
«Christo cada dia he apedrejado pellos 
maaos christaãos» (EE); «depois de seer 
apedrejado» (EE).

apegadiço, adj. (de apegado + -iço). 
Que se apega; pegajoso. Formas: 
apeguadiça (VC, 3); apeguadiças (VC, 
1). Contextos: «porque he doença 
apeguadiça. e he perijgo de morar cõ 
os guaffos» (VC); «e assi a caridade per 
sua benignidade vẽçe toda maliçia que 
he apeguadiça» (VC); «porque mais 
apeguadiças som que visco» (VC).

apegamento ,  subs.  (de apegar + 
-mento). Ato ou efeito de apegar; 
contágio. Formas:  apeguamẽtos 
(VC, 1). Contexto: «em afeiçoões ou 
apeguamẽtos de infirmidades» (VC).

apegar, vb. (de a- + pegar). Agarrar; juntar; 
unir; cravar; contagiar; contaminar. 
Formas: a pegue (VC, 1); apeegadas 
(VC, 1); apeegou (VC, 1); apeegua (VC, 
4); apeeguã (VC, 1); apeeguada (VC, 1); 
apeeguãdo se (VC, 1); apeeguara (VC, 
1); apeeguarey (VC, 1); apeeguemos 
(VC, 1); apega (VC, 1); apegã (RP, 2); 
apegada (VC, 1); apegadas (VC, 1); 
apegado (VC, 3); apegar (VC, 3); apegou 
(VC, 3); apegouo (VC, 1); apegua 
(VC, 15); apeguã (VC, 4); apegua se 
(VC, 1); apegua te (VC, 1); apeguaa 

(VC, 1); apeguada (VC, 6); apeguadas 
(VC, 2); apeguado (VC, 6); apeguado 
era (VC, 1); apeguãdo me (VC, 1); 
apeguados (VC, 7); apeguãdose (VC, 1); 
apeguamse (VC, 1); apeguando me (VC, 
1); apeguando te (VC, 1); apeguar (VC, 
5); apeguarmos nos (VC, 1); apeguarõ 
(VC, 1); apeguarom (VC, 2); apeguasse 
(VC, 2); apeguastes (VC, 1); apeguaua 
(VC, 1); apegue (VC, 6); apeguẽ (VC, 
1); apegue se (VC, 1); apeguem (VC, 
1); apeguemos (VC, 1); esta apeguada 
(VC, 1); fores apeguado (VC, 1); foy 
apegado (VC, 1); he apeeguado (VC, 
1); he apeguada (VC, 1); he apeguado 
(VC, 1); seendo apeegada (C, 1); seja 
apegado (VC, 1); seja apeguado (VC, 
1); sejamos apeguados (VC, 1); sera 
apeguado (VC, 1); somos apeguados 
(VC, 1); staua apeguada (VC, 1); staua 
apeguado (VC, 1); teer apegado (VC, 
1); teue apeguado (VC, 1). Contextos: 
«e eu me a pegue a ti que nõ me possa 
jamais desapeguar» (VC); «som afeitas 
e apeegadas a algũas ymaginaçoões ou 
ymageẽs corporaaes» (VC); «o qual assy 
como nos se apeegou ao paau da cruz» 
(VC); «ou se apeegua ou emprime o 
caracter de Christo» (VC); «e aaquesta 
cobijça se apeeguã a deleitaçõ carnal» 
(VC); «(Scripueo Pyllatus) em huũa 
carta apeeguada a huũa tauoa o tytollo» 
(VC); «e apeeguãdo se sempre a elle» 
(VC); «nõ pensses que se te apeeguara 
algũa cousa de sandiçe» (VC); «nẽ me 
apeeguarey aos altares rogãdo por a 
vida» (VC); «que nos nom vaamos per 
a forma do mundo nem nos apeeguemos 
a elle» (VC); «quanto mais he reçebida 
a maldade tanto se apega mais em 
seu coraçõ o ardor da caridade» (VC); 
«taaes infirmidades pestilençiaaes sam 
cõtagiosas e apegã se muy asinha» 
(RP); «Se taaes jnfirmidades pestilẽçiaes 
sam cõtagiosas .s. se se apegã» (RP); 
«aquella pedra sta hi apegada por 
memoria» (VC); «como se teuesse suas 
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carnes apegadas e pregadas com crauos» 
(VC); «e Abraão com o carneiro apegado 
aos matos» (VC); «nom se apegar a 
estas cousas presentes» (VC); «a qual 
lhe apegou per as armas e vestiduras 
das virtudes» (VC); «tyrou ou desfeseo 
de todo e apegouo aa cruz» (VC); «e 
apegua com a terra e nõ lhe leixa veer o 
verdadeiro lume» (VC); «quando apeguã 
e ajuntã seu coraçom aa cruz de Christo» 
(VC); «Terçeiramente o seu baffo fede 
e apegua se ou tinge os outros» (VC); 
«apegua te bem aas spirituaaes e leixa as 
mũdanaaes» (VC); «Fugamos da auareza 
que muy maa he a qual nos apeguaa a 
terra» (VC); «porque deuemos em nossos 
coraçoões a teer aficada e apeguada» 
(VC); «quando aas forças mais baixas 
apeguadas ao corpo» (VC); «E o meu 
pee seestro sera apeguado e preguado» 
(VC); «o coraçõ do homẽ muyto afficado 
e apeguado era aa mallicia» (VC); 
«apeguãdo me a ty» (VC); «e aly stam 
os signaaes dos geolhos apeguados ou os 
signaaes delles» (VC); «acheguãdo se e 
apeguãdose aa pallaura de deus» (VC); 
«leyxam o çeeo e apeguamse aa terra» 
(VC); «e apeguando me soomente a ti» 
(VC); «e em tom te teeras assy como 
em lugar escorregadio apeguando te 
e affirmando» (VC); «mas soomẽte se 
deleita por o amor que ha de se cheguar 
e apeguar doçemẽte a deus» (VC); 
«Apeguarmos nos ao seu amor que nos 
nõ possamos desapeguar» (VC); «porque 
assy se apeguarõ e ajuntarõ que ora 
fallemos na sua omnipotẽcia» (VC); 
«em o qual apeguarom assy como raiz aa 
firmeza da voontade» (VC); «Apeguasse 
e vaasse a mjnha alma em pos de 
ty» (VC); «e quẽquer que cõ fiuza se 
apeguasse a este tal cõselho sem duuida 
deus lhe proueeria auõdosamẽte» (VC); 
«que apeguastes e ajũtastes a vossa 
jgnoçẽcia e mininiçe» (VC); «mas agora 
beijãdo os pees do senhor apeguaua cõ 
as suas peeguadas» (VC); «e que todas 

lãçadas fora de my me apegue a ty soo» 
(VC); «nõ ha hy cousa que tãto nos ajũtẽ 
e apeguẽ a deus como aquellas lagrimas 
que lãça a door do pecado» (VC); «E 
aquelle que ha prazer de reguar apegue 
se a huũ soo deus que he rey dos reys» 
(VC); «e se apeguem mais ryjamente 
ao sposo» (VC); «o sposo meesmo 
daquesta voda mãda que a amargura 
da sua paixom apeguemos aas nossas 
voontades» (VC); «ha çugidade que esta 
apeguada» (VC); «nõ aueras pequena 
perda se fores apeguado aas cousas 
baixas» (VC); «assy como Christo 
foy apegado na cruz» (VC); «Toda 
consciencia que nom he apeguada em 
deus per sperança nom se pode teer nas 
temptações» (VC); «e seendo apeegada 
e medida a herdade» (C); «e que eu seja 
apeguado e crauado aa forca com o meu 
amado» (VC); «de guisa que sejamos 
apeguados e aficados com os crauos da 
justiça» (VC); «E o meu pee seestro sera 
apeguado e preguado» (VC); «porque 
nos que somos apeguados na firmeza da 
ffe» (VC); «mas foy morta a humanidade 
que cõ os cornos staua apeguada antre as 
moutas» (VC); «e de o teer apegado de 
todo aas cousas baixas e da terra» (VC); 
«sempre o guardou firmemente e teue 
apeguado no coraçom» (VC).

apelação, subs. (do lat. appellatione-m). 
Ato ou efeito de apelar; apelo. Formas: 
apellaçõ (VC, 1); apellaçom (SG, 1); 
apelaçon (S, 1). Contextos: «esto he 
sem voz de scusaçõ sufficiẽte ou sem 
voz de apellaçõ mas nõ sẽ voz da cõtẽda 
geeral» (VC); «sem receber apellaçom» 
(SG); «nõ lhes dan logar a apelaçon» (S).

apelar, vb. (do lat. appellare). Recorrer 
de; invocar auxílio. Formas: apelan (S, 
1); apella (VC, 1). Contextos: «quando 
alguũs apelan delles nõ lhes dan logar a 
apelaçon» (S); «o qual falla e apella ou 
requere por nos ao padre» (VC).

apelativo, adj. (do lat. appelativus, a, um). 
Designativo do nome ou sobrenome de 
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alguém; apelido. Formas: appellatiuo 
(VC, 1). Contexto: «O nome de Jesu he 
nome proprio mas o nome de Christo he 
nome appellatiuo» (VC).

apelidar, vb. (do lat. appellitare). Dar 
ou atribuir apelido; nomear. Formas: 
apellidado (VC, 1); appellidam (VC, 1). 
Contextos: «per meu amor por quanto 
he christaão: e garnido e apellidado do 
meu nomẽ ou por elle nomear o meu 
nomẽ» (VC); «E per nomeaçom assy 
como som os ydollos e demonios que se 
appellidam e nomeam por deoses» (VC).

apelido, subs. (do lat. medieval apellitu-m). 
Sobrenome; insulto. Formas: apellido 
(VC, 1); apillidos (VC, 1); appellido 
(VC, 1). Contextos: «sempre veo ante 
de Christo como troteyro segundo o 
apellido do seu nome» (VC); «E aquesto 
cõ maãos cruees e com vozes e apillidos 
mẽtirosos» (VC); «perde a nomeada da 
sua geeraçõ ou o appellido» (VC).

apenar, vb. (de a- + pena + -ar). Impor 
pena a; castigar. Formas: apenaae 
(VC, 1). Contexto: «primeiramẽte 
vos justificaae e de si apenaae a quẽ o 
mereçe» (VC).

apenas, adv. (de a- + penas, castigos). 
Somente; unicamente. Formas: apenas 
(VC, 2; EE, 1); apẽnas (VC, 3); apennas 
(EE, 2). Contextos: «apenas podera 
cheguar açima com a maão e braço 
stendido» (VC); «porque apenas se 
faz sem pecado» (EE); «ca apẽnas 
fallaua dizendo» (VC); «Ho qual officio 
apennas se pode fazer nem praticar sem 
pecado» (EE).

apenhamento, subs. (de apenhar + -men-
to). Ato ou feito de apenhar; penhora-
mento. Formas: apenhamẽto (C, 1). 
Contexto: «pera que se faça por bem da 
ygreja o dito apenhamẽto e venda» (C).

apenhar, vb. (de a- + lat. *pignare, este de 
pignu-m, penhor). Empenhar; hipotecar; 
penhorar. Formas: apenhandoo (S, 1); 
apenhar (C, 2); sejam apenhados (C, 
2). Contextos: «ou em outra maneira 

apenhandoo ou perdendoo por qual quer 
coussa» (S); «nẽ emprazar, apenhar nẽ 
emprestimo dar os ditos seus mosteiros» 
(C); «qual quer clerigo que apenhar 
ou em alhear, vender e yso mesmo 
emprestar» (C); «que os liuros, calezes 
nẽ cruzes nõ sejam apenhados» (C).

apenhorar, vb. (de a- + penhorar, este do 
lat. pignorare). O mesmo que penhorar: 
efetuar penhora de. Formas: apenhorem 
(C, 1). Contexto: «nõ dem, vendam nem 
apenhorem nẽ per outro moodo alguũ em 
alheem os liuros» (C).

aperceber, vb. (de a- + perceber). 
Tomar conhecimento de; dar conta de. 
Formas: aperçebã (VC, 1). Contexto: 
«e ensinãdoos que se aperçebã da 
paciẽcia» (VC).

aperfiar, vb. (de a- + perfiar). O mesmo 
que porfiar: disputar; altercar. Formas: 
aperfia (VC, 4); aperfiãdo (VC, 1); 
aperfiar (VC, 4); aperfie (VC, 2); aperfies 
(VC, 1); aperfiou (VC, 2). Contextos: 
«Se te elle nõ quiser dar os pees nẽ 
cõsentir que lhos laues aficao aperfia e 
orao ou roga» (VC); «empero cõ todo 
esto aperfia deuudamẽte» (VC); «Pode 
seer que stariã aly muytos aperfiãdo» 
(VC); «E assi os sobredictos mezquinhos 
em aperfiar e razoar ou pallaurear 
mal» (VC); «e aperfie em o buscar» 
(VC); «vayte e nõ aperfies mais em a 
tẽptaçom» (VC); «Onde Leo papa diz. 
que aperfiou o mallicioso roubador do 
dyaboo» (VC).

apertadamente, adv. (de apertado + 
-mente). De forma apertada; restrin-
gidamente. Formas: apertadamente 
(VC, 1); apertadamẽte (VC, 1; HV, 1). 
Contextos: «porque depois nõ seja 
mais apertadamente pugnido per deus» 
(VC); «e procuraua ho bem comuũ mais 
que o bẽ dalguũ apertadamẽte mas 
ende mal» (VC); «e estaua alli atado tã 
apertadamẽte que nõ se podia reuoluer 
nẽ mouer de hũa parte nẽ da outra» (HV).

apertadoiro, adj. (de apertado + -oiro). 
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Apertador; que aperta. Formas: 
apertadoiros (VC, 1). Contexto: «e 
cada huũs lombos som apertadoiros .s. 
refreadoiros das cuydaçoões illicitas e 
das obras nõ booas» (VC).

apertamento, subs. (de apertar + -mento). 
Ato ou efeito de apertar; compressão. 
Formas:  apertamento (VC, 11); 
apertamẽto (VC, 17); apertamẽtos (VC, 
1). Contextos: «de angustia do coraçom 
e apertamento de dentes» (VC); «Ally 
sera choro e apertamento de dentes» 
(VC); «Em tẽpo da nasçẽça e meniniçe 
padeçeo apertamento no ventre» (VC); 
«e cõ o apertamẽto da gente nom podẽdo 
star em terra» (VC); «nõ podia ẽtrar 
plaçeyramẽte na çidade por o apertamẽto 
dos homẽs» (VC); «posto antre os 
apertamẽtos e streituras da disciplina 
regullar» (VC).

apertar, vb. (do lat. tardio appectorare). 
Cingir fortemente; estreitar. Formas: 
aperta (VC, 8; EE, 1); apertã (VC, 3); 
apertada (VC, 7; EE, 2); apertada he 
(VC, 2); apertadas (VC, 1); apertado 
(VC, 9); apertados (VC, 6); apertalo 
ha (EE, 1); apertam (VC, 1; EE, 1); 
apertamos (VC, 2); apertando (EE, 1); 
apertandoas (VC, 1); apertandoo (VC, 
1); apertar (VC, 4); apertar se hã (VC, 
1); apertarã (EE, 1); apertarlhe (VC, 
1); apertarom (VC, 1); apertaron (EE, 
1); apertas (VC, 1); apertasse (VC, 2); 
apertassẽ (VC, 1); apertaua (VC, 2); 
apertauã (VC, 3; EE, 2); apertavan (EE, 
1); aperte (VC, 1); apreta (VC, 1); era 
apertado (VC, 1); fosse apertada (VC, 1); 
he apertado (VC, 2); teẽ apertada (VC, 
1); tinha apertados (HV, 1). Contextos: 
«scripue o euangellista da continencia 
que aperta a oufana da carne» (VC); 
«torna e aperta fortemẽte ao immijgo» 
(EE); «e as tripas se apertã e roem os 
corações» (VC); «esforçay de entrar 
pella porta apertada» (EE); «porque diz 
aqui que apertada he a porta e streyto 
he ho camjnho» (VC); «por que mais 

apertadas sõ as ruas que as praças» 
(VC); «he leguado e apertado» (VC); 
«porque apertado he e streito» (VC); «e 
ajnda cõ os dentes apertados dã vozes e 
braados feios e vaãos» (VC); «o senhor 
vijra quando elle mais dessimullado 
esteuer, e apertalo ha» (VC); «Os 
males que aqui nos apertam, nos forçã 
hyr a deus» (EE); «e se somos pobres 
e se nos apertamos com frio» (VC); 
«sejaaes forçados apertando a doença 
quando conuẽ chamar os sacerdotes» 
(EE); «apertandoas e constrãgendo cõ o 
freo da rrazõ» (VC); «apertandoo com 
abraçares damor per misericordia que o 
acõpanhaua. Onde Crisostomo» (VC); 
«mãdaste çinger e apertar os lombos e 
teer cãdeas açesas» (VC); «apertar se 
hã de guisa que sera feita pressura ou 
apertamento das gẽtes» (VC); «de cada 
parte te apertarã» (EE); «começarõ 
rijamente afficarse e cõtra dizer lhe e 
tapar lhe ou apertarlhe a boca» (VC); 
«e quã cruelmente o prenderõ e quam 
fortemente o apertarom» (VC); «e de 
cada parte te apertaron e derribarõ 
no chaão» (EE); «tu meesmo que te 
apertas e queres morrer cõ aficamẽto das 
necessidades» (VC); «trauar do coraçõ 
cõ a obediẽcia do seu mayor apertasse 
em o homẽ obediẽte e mingoa» (VC); 
«porque nõ enbargãdo que as gẽtes que 
vijnhã a elle cõ deuaçã de o ouuirẽ ho 
apertassẽ» (VC); «escumaua e apertaua 
os dẽtes» (VC); «nem pessoa algũa 
que fezesse afastar ou ferisse aquelles 
que o apertauã» (VC); «e arenegauã e 
apertavan os dẽtes cõtra elle» (EE); «que 
se nõ aperte ou em talle» (VC); «antre 
as angustias nom se apreta» (VC); «E 
quando quer que era apertado e aficado 
das cõpanhas acolhiase alguũ destes» 
(VC); «e cõcordar a trayçõ que fosse 
apertada cõ o baraçõ» (VC); «Aquelle 
que serue a auareza he apertado nas 
adobas» (VC); «mas aquella que teẽ 
apertada voõtade do sancto proposito» 
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(VC); «e tam estreitamẽte os tinha 
apertados» (HV).

aperto de, adv. (de a- + perto de). O 
mesmo que perto de. Formas: aperto 
d’ (VC, 1). Contexto: «aquelles que 
stauam aperto delle» (VC).

apescoçar, vb. (de a- + pescoço + -ar). 
Apertar o pescoço de; estrangular. 
Formas: foy apescoçado (VC, 1). 
Contexto:  «Christo por nós foy 
apescoçado e aboffetado» (VC).

apetito, subs. (do lat. appetitu-m). O 
mesmo que apetite: vontade de comer; 
desejo carnal. Formas: apetito (S, 16; 
TC, 1; VC, 23; C, 1; EE, 10; RP, 1); 
apetitos (VC, 2; EE, 2); apetyto (S, 
1); appetito (VC, 12); appetitos (VC, 
1); dapetito (C, 1). Contextos: «as 
alimarias dessejam e ham apetito» (S); 
«Se a cõcebeo tã solamente por fartar ao 
apetito» (TC); «seu apetito era apartado 
da rezam» (EE); «e prouoca o apetito 
de comer» (RP); «em a bẽauẽturãça 
repousarã os apetitos de todo» (EE); 
«O pisar dos que passan significa os 
apetitos carnaaes» (EE); «O apetyto sse 
diz aqui quando vem de comsentimẽto 
da rezom» (S); «nõ cayamos em poder 
dos ladroões dos sentidos e do appetito» 
(VC); «corpo e desejos da carne. e 
appetitos» (VC); «ha hy tres maneiras 
dapetito e desejo» (C).

aplanar, vb. (do lat. medieval applanare). 
Tornar plano;  nivelar.  Formas: 
aplanada (VC, 1); sera aplanada (VC, 
1). Contextos: «e assy a boa obra se 
for aredondada e de todas partes bẽ 
aplanada cõ as circũstancias» (VC); «E 
ao nono sera aplanada a terra» (VC).

aplazer, vb. (de a- + plazer). O mesmo 
que aprazer: agradar; deleitar. Formas: 
aplaz (S, 1; VC, 1); aplaze (S, 1); 
aplazem (VC, 1). Contextos: «a Deus 
nom lhe aplaz dyuissom» (S); «atees que 
conheças que assi aplaz a deus» (VC); 
«nõ seja feito mortal quãdo aplaze» (S); 
«o porteyro leixa entrar aquelles que lhe 

aplazem» (VC).
aplazimento ,  subs. (de aplazer + 

-mento). O mesmo que aprazimento: 
contentamento; prazer; agrado. Formas: 
aplazimẽto (S, 1). Contexto: «non 
pode ẽtrar en rrelygiom nen prometer 
castidade sen aplazimẽto doutro» (S).

aplazível, adj. O mesmo que aprazível. 
Formas: aplaziuees (S, 2); aplaziuel 
(S, 1); aplazyuell (S, 1). Contextos: 
«Vertude he rrefrearse dos beẽs 
aplaziuees» (S); «pola qual nos somos 
aplaziuees a ti» (S); «e lhe seja aceptauel 
e aplaziuel» (S); «he con acatamento 
claro e aplazyuell» (S).

aplicar, vb. (do lat. applicare). Pôr em 
prática. Formas: aplicar (VC, 1); 
applicãdo (VC, 1); applicar (VC, 2); he 
aplicada (VC, 1). Contextos: «pode se 
aplicar ao proposito de aquesta guisa» 
(VC); «concordãdo e applicãdo esto ao 
preposito» (VC); «deueas de applicar 
ao bem do prouximo» (VC); «quãdo 
algũa cousa noua he aplicada a seu 
huso» (VC).

apócrifo, subs., adj. (do grego ¢πόκρυφος, 
pelo lat. apocryphus, a, um). Obra 
religiosa não considerada no cânon 
oficial da Bíblia. Formas: apocrifas 
(VC, 1); apocriffo (VC, 1); apocrifo 
(VC, 2); apocriphas (VC, 1). Contextos: 
«Confusom ergo seja aaquelles que os 
feitos dos santos teẽ por cousas apocrifas 
e soplam e espirã contra aquelles ou 
queymã suas hystorias» (VC); «Nom 
aquelle que se chama da mininiçe do 
saluador ho qual he apocriffo» (VC); 
«nom aquelle apocrifo da infancia do 
saluador» (VC); «estas hystorias deuiã 
seer queymadas com as outras hystorias 
scripturas apocriphas» (VC).

apoderar, vb. (de a- + poder + -ar). 
Assenhorear-se; ganhar. Formas: 
apodera (VC, 1). Contexto: «de maneira 
que se apodera mais delle que ãte que 
fosse em o pecado» (VC).

apodrecer, vb. (segundo uns, de a- + lat. 
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putrescere; segundo outros, de a- + podre 
+ -ecer). Tornar-se podre; corromper-se; 
estragar-se. Formas: apodreça (S, 1); 
apodreçã (VC, 2); apodreçam (S, 1); 
apodreçe (VC, 2); apodreçẽ (VC, 2); 
apodreçeo (VC, 1); apodrecer (VC, 1); 
apodreçer (VC, 3; EE, 1); apodreçerẽ (S, 
1); apodreçersse (S, 1); apodrecesse (VC, 
1); apodreçessem (EE, 1); apodreçido (S, 
1); apodresce (VC, 1); apodricia (VC, 1). 
Contextos: «ha door que o tira por que 
nom apodreça os outros» (S); «seca as 
carnes e cõserua as que nõ apodreçã» 
(VC); «cada ssomana as deue rrenouar 
por amor que nõ apodreçam» (S); «mãjar 
que se perde ou apodreçe faz todo 
aquelle que torna a entẽçõ das cousas 
spirituaaes ao guaanho temporal» (VC); 
«e aquellas que som ajũtadas e guardadas 
apodreçẽ e minguam» (VC); «empero a 
sua carne nõ apodreçeo» (VC); «Em o 
qual aquelle corpo auya soposto que nom 
podya apodrecer» (VC); «nos auemos 
de corrõper e apodreçer e seer comestos 
pellos bychos» (EE); «guarda as viandas 
de apodreçerẽ e lhes da sabor» (S); 
«guarda a alma de apodreçersse en 
pecados» (S); «por tal que vermeẽs nõ 
se criassen em aquelle corpo e por que 
nõ fedesse e non apodrecesse» (VC); 
«que apodreçessem e saissen delles 
as entradanhas» (EE); «tem huũ dente 
apodreçido que ha door» (S); «he cousa 
corruptiuel e que apodresce» (VC); «A 
archa era feita de madeira de sethim que 
nõ apodricia» (VC).

apodrentamento, subs. (de apodrentar 
+  - m e n t o ) .  A t o  o u  e f e i t o  d e 
apodrentar; apodrecimento. Formas: 
apodrentamento (RP, 1). Contexto: 
«asobeja abastança e grãde inchamento 
tras apodrentamento dos humores» (RP).

apodrentar, vb. (segundo uns, de a- + 
podre + -entar; segundo outros, do lat. 
putrens, entis, part. presente de putrere). 
Apodrecer. Formas: apodrentar (RP, 1). 
Contexto: «o vẽto do sul teem em si 

duas causas de apodrentar» (RP).
apodricimento, subs. (de apodrecer + 

-mento). O mesmo que apodrecimento: 
ato ou efeito de apodrecer; putrefação. 
Formas:  apodriçimẽto (VC, 1). 
Contexto:  «E em esto se toca a 
corrupçom e apodriçimẽto que se faz 
das riquezas naturaaes» (VC).

apontadamente, adv. (de apontado + 
-mente). Ordenadamente. Formas: 
apontadamente (VC, 1); apontadamẽte 
(C, 1). Contextos: «trautaas apontada-
mente e deuagar segue aas peegadas do 
teu senhor» (VC); «e assy digam missa 
mansso e apontadamẽte» (C).

apoer, vb. (do lat. apponere). O mesmo 
que apor: juntar; aplicar; atribuir. 
Formas: apoẽdo (TC, 1); apoerẽ (VC, 
1); apoerey (VC, 1); aposeron (S, 1); 
aposse (VC, 1); apossessem (VC, 1). 
Contextos: «O iuiz se pode achar 
alguũ caso pera o liurar apoẽdo algũa 
cousa cõtra as testemunhas» (TC); «aos 
prellados perteeçe de se apoerẽ por 
seus subditos orãdo por elles» (VC); 
«darei ou entreguarey eu apoerey ẽ meu 
testamẽto» (VC); «E o que Jhesu Christo 
mãdou aos hapostolos nõ tan craramẽte 
da confisom elles aposeron depois en 
exucuçon e ho explicaron» (S); «sam 
Marchus aposse mais expressamente que 
os outros euangellistas» (VC); «que se 
nom gloriassem em obrarem millagres 
nem apossessem aa sua virtude» (VC).

após, prep., adv. (do lat. ad post). Depois 
de; em seguida. Formas: a pos (VC, 1); 
apos (TC, 1; VC, 29; C, 1). Contextos: 
«E se tu fores a pos da vaã gloria do 
mũdo fugira de ti» (VC); «e outros 
fossem apos ele pera o ferirẽ ou matarẽ» 
(TC); «e a segũda doença que se segue 
apos esta he a çeguidade na oraçõ» (VC); 
«Apos estes ho moor he jnçesto» (C).

apostamente, adv. (de aposto + -mente). 
Com empenho; com perfeição. Formas: 
apostamẽte (VC, 1). Contexto: «Cauallo 
real he a lingoa se lhe puseres freo e o 
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ensinares ãdar apostamẽte folgua o rey 
cõ elle e caualga em çima delle» (VC).

apostar, vb. (segundo uns, de a- + 
postar; segundo outros, do lat. vulgar 
*appositare) .  Preparar;  colocar; 
aparelhar. Formas: apostada (VC, 2); 
apostam (VC, 1); apostando (VC, 1); 
apostar (VC, 2). Contextos: «se a alma 
nõ for emparamentada e apostada nõ 
pode auer deus pera se asseẽtar em ella» 
(VC); «Ou que empeçe a geeraçõ baixa 
aaquelle que os custumes o apostam» 
(VC); «andã curssando dos cortiços 
aas flores coregẽdo e apostando muy 
bẽ todo» (VC); «he trazido per maaos 
exẽplos o fazẽ apostar. e som pyores 
na postumeira do que erã na primeira» 
(VC); «o vinho e as molheres fazem 
apostar os homẽs sabedores .s. sayr 
daquello que deuiam fazer segũdo 
ordenança» (VC).

apostasia, subs. (do grego ¢ποστασία, pelo 
lat. eclesiástico apostasia-m). Abandono 
da fé cristã; quebra de votos religiosos. 
Formas: apostasia (VC, 2). Contextos: 
«Qualquer soberbo rector tantas vezes 
caae em peccado de apostasia quantas 
vezes se delecta por seer mayor e se 
asenhorar aos homẽs» (VC); «uũ destes 
subditos per apostasia .s. que leixe a 
ordem ou o habito ou a obediẽçia» (VC).

apóstata, subs. (do grego ¢ποστάτης, 
pelo lat. apostata-m). Aquele que se 
afasta, isto é, aquele que abandona os 
caminhos de Deus. Formas: apostata 
(VC, 5; EE, 1); apostatas (VC, 3; EE, 
1); apostita (TC, 3); apostota (S, 1; VC, 
1). Contextos: «por tal que depois leixe 
o auito e seja apostata» (VC); «cõ sua 
oraçom liurou a cidade de Juliano o 
apostata» (EE); «per ventura alguũs nom 
som apostatas» (VC); «os taaes pareçem 
seer apostatas da ffe» (EE); «sayba e seia 
certo que arenegou a fe de Ihesu Christo, 
e feyto pagaão e apostita emmigo de 
Deus» (TC); «dizer saluante apostita 
ydolatria enmigo de Deus» (TC); «e he 

maldita de Deus, e da sancta ygreia e 
apostita» (TC); «E Basilio foy depois 
grãde tempo en tempo de Julio apostota 
do papa Damaso» (S); «E partiose logo 
de Christo e da cõpanhia dos sanctos: nõ 
soomẽte per o corpo: mas per a voõtade 
seẽdo apostota» (VC).

apostático, adj. (do grego ¢ποστατικός, 
pelo lat. apostaticus, a, um). Relativo 
à apostasia; que apostata. Formas: 
apostatico (VC, 1). Contexto: «vimos 
stender e vençer todo spiritu apostatico» 
(VC).

apóstato, subs. O mesmo que apóstata. 
Formas: apostato (S, 1). Contexto: «Ho 
.xiij. que nom seja apostato» (S).

apostema, subs. (do grego ¢πόστημα, 
pelo lat. apostema-m). O mesmo que 
postema: abcesso; fleimão. Formas: 
apostema (VC, 1; RP, 16); apostemas 
(VC, 2). Contextos: «porque a cobijça 
he venino e apostema da caridade» (VC); 
«e se alguũ se agrauar de apostema ou 
sentir agrauado» (RP); «spere per huũ 
meo dia e logo sentira apostema de bayxo 
dos braços» (RP); «E muytas vezes 
per accidẽtes: assy como per febres. 
apostemas. e outras cousas semelhãtes» 
(VC); «e geeralmẽte aproueita para todas 
apostemas quẽtes» (VC).

apostetar, vb. (de apóstata + -ar). O 
mesmo que apostatar: renegar Deus; 
abandonar a religião cristã. Formas: 
apostetarõ (TC, 1); apostotou (VC, 1). 
Contextos: «som semelhãtes aos angeos 
maos que apostetarõ» (TC); «E vee outra 
cousa semelhãte a esta dos judeos e dos 
gẽtios. e de Judas que apostotou» (VC).

apostila, subs. (do lat. medieval post illa, 
pelo francês apostille). Comentário; 
anotação. Formas: apostilla (EE, 1). 
Contexto: «Começa apostilla sobre as 
epistollas dos sanctos» (EE).

aposto, adj. (do lat. appositus, a, um). 
Gentil; cortês. Formas: aposto (TC, 1). 
Contexto: «Se por falar bẽ e aposto» 
(TC).
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apostolado, subs. (do lat eclesiástico 
apostolatu-m). Missão dos apóstolos; 
anúncio e pregação do Evangelho. 
Formas: apostalado (TC, 1); apostolado 
(VC, 1); apostollado (VC, 2; EE, 8); 
appostolado (VC, 1). Contextos: «como 
pecou foi deytado do apostalado» (TC); 
«porque de todo ho mũdo õde ha tãtos 
ho quis escolher aa dignidade e hõrra do 
apostolado» (VC); «depois que Judas 
se ẽforcou Mathias foy socessor seu 
no apostollado» (EE); «mas aquelles 
dous chamamẽtos non foron propios 
ao apostollado» (EE); «antre os outros 
o officio do apostollado» (EE); «foy 
appostolo mas se cõprio bẽ a obra do 
seu appostolado» (VC).

apostolical, adj. (do lat. eclesiástico 
apostolicale-m). Relativo ao papa. 
Formas:  apos to l l ica l  (VC,  2) ; 
hapostolical (S, 1). Contextos: «a qual 
cousa a nos he testimunho da obra 
apostollical» (VC); «E pois que os bispos 
som soçesores dos apostollos se lhes 
apraz de auerẽ a hõrra apostollical deuẽ 
seer semelhauees a elles em o trabalho» 
(VC); «por autoridade hapostolical pode 
ouuir as ditas confisõees» (S).

apostólico, subs., adj. (do lat. eclesiástico 
apostolicus, a, um). Relativo aos 
apóstolos; relativo ao papa ou à Santa 
Sé. Formas: apostolica (SG, 1; S, 1; EE, 
1); apostolico (HV, 2); apostolicos (SG, 
1; VC, 1); apostollica (SG, 1; VC, 1; 
EE, 2); apostollicos (VC, 1). Contextos: 
«e asoluelas de todos seus pecados 
saluo daquelles que aa ssee apostolica 
soomente som reseruados» (SG); «por 
auctoridade apostolica teẽ carrego de 
jnquiriçã da heretica prauidade» (EE); 
«e daly emlegeo a Sam Clemẽte por 
apostolico de Roma» (HV); «Som 
juizes e executores apostolicos destas 
scumunhoões e exequçoões» (SG); «e 
esto meesmo cõuẽ ajnda aos baroões 
apostolicos socessores daquelles» 
(VC); «Nem possam por [auctoridade] 

apostollica nem por outra quaal quer 
actoridade aveer aleuãtamẽto do dicto 
imterdicto» (SG); «A qual cousa disse 
por mostrar que a trayçom era em maão 
daquelle que da dignidade apostollica 
e graao em que era foy feito treedor» 
(VC); «porque aos baroões religiosos 
e apostollicos nõ cõuẽ de se defender 
husando de armas materiaaes» (VC).

apóstolo, subs. (do grego ¢πόστολος, 
enviado para longe, pelo lat. apostolu-m). 
Cada um daqueles que Jesus Cristo 
encarregou de pregar o Evangelho; os 
doze apóstolos; o apóstolo São Paulo 
em particular. Formas: apostollo (S, 
4; VC, 198; C, 4; EE, 173); apostollos 
(S, 5; VC, 303; HV, 4; C, 6; EE, 215); 
apostolo (S, 31; TC, 15; VC, 34; EE, 7); 
apostolos (S, 69; TC, 3; VC, 77; EE, 3); 
apostulo (S, 1); appostollo (VC, 6; EE, 
1); appostollos (VC, 3); appostolo (VC, 
2); appostolos (VC, 1); hapostolos (S, 3). 
Contextos: «do qual faz segũdo disse o 
apostollo» (S); «escreue o apostollo no 
meesmo .ca.» (EE); «a significar que ha 
vontade crara que os apostollos tinhã 
fugio e se escondeo delles quamdo foy 
presso Jhesu Cristo» (S); «seja a nos sob 
aquellas espeçias que cõsagramos do 
que era aos apostollos cujos verdadeiros 
suçessores somos» (C); «os judeus 
açoutarõ todollos apostollos jũtamente» 
(EE); «E diz o apostolo Sãctiago» (TC); 
«fazemos aquy memoria da virgem 
Maria e de doze apostolos e doze 
marteres» (S); «O que disse cada hum 
dos apostolos he esto» (TC); «Concorda 
o que disse o apostulo» (S); «escreue ho 
appostollo no prinçipio do capitollo» 
(EE); «som entendidos a ley e as 
prophecias e as hystorias e o euuãgelho 
e douctrina dos appostollos» (VC); «nẽ 
o appostolo auera louuor açerca de deus» 
(VC); «Em os .xij. appostolos se entẽdẽ 
todos aquelles que auerã de julgar» 
(VC); «por que sse lee que foy ygoal dos 
hapostolos» (S); «por que noso senhor 
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mãdou aos hapostolos que dissesem esta 
oraçom» (S).

apotecairo, subs. (do lat. appothecariu-m). 
O mesmo que boticário. Formas: 
apotecayros (RP, 2). Contexto: «as 
quaaes acharas aos apotecayros» (RP).

apouquentamento, subs. (de apouquentar 
+ -mento). O mesmo que apoquenta-
mento: ato ou efeito de apoquentar; 
apoquentação; preocupação. Formas: 
apouquẽtamento (VC, 1). Contex-
to: «som aqui postas algũas razoões 
per que podes sẽtir a preguiça e o 
apouquẽtamento do bem que começas-
te» (VC).

apouquentar, vb. (de a- + pouco + -entar). 
O mesmo que apoquentar: incomodar; 
preocupar. Formas: apouquentaste (VC, 
1); apouquẽtada (VC, 1). Contextos: «e 
mais doçe he aa memoria consijrar como 
te abaixaste e apouquentaste: e tomaste 
forma de seruo» (VC); «porque pode 
seer spargida e apouquẽtada mas nõ 
destroida de todo» (VC).

aprainado, adj. (do part. de aprainar, este 
de a- + praina + -ar). O mesmo que 
aplainado: que é alisado com plaina. 
Formas: apraynados (VC, 1). Contexto: 
«edifica Nohe a arca quando o senhor faz 
a ygreja dos homẽs fiees assi como de 
lenhos falquejados e apraynados dãdo 
lhes ajuda» (VC).

aprazente, adj. (de aprazer + -ente). Que 
apraz; aprazível. Formas: aprazente 
(VC, 1). Contexto: «e se proua cõtra 
elle que sabe aquello que he aprazente 
aa justiça diuinal» (VC).

aprazer, vb. (de a- + prazer, este do lat. 
placere). Agradar; deleitar-se. Formas: 
a prazer (VC, 1); a prougue (VC, 1); a 
prouue (VC, 1); apraz (S, 6; TC, 1; VC, 
11; HV, 3; C, 2; EE, 6); apraza (S, 1; 
VC, 1; EE, 1); aprazate (VC, 1); aprazẽ 
(EE, 2); aprazẽdo (VC, 1); aprazem (S, 
1; VC, 1; EE, 1); aprazendo (S, 1; EE, 
1); aprazer (S, 2; VC, 2; C, 1); aprazera 
(S, 1); aprazia (EE, 1); aprouera (VC, 

1); aprouerdes (VC, 1); aprouesse (VC, 
1); aprougue (VC, 4); aprouguer (VC, 
1); aprouguera (VC, 1); aprouue (S, 1; 
VC, 5; EE, 8); aprouuer (VC, 1; HV, 3; 
C, 1); aprouuera (VC, 1); aprouuesees 
(C, 1); lha praz (VC, 1). Contextos: 
«busca o louuor de deus sollamẽte 
e a elle soo deseja a prazer» (VC); 
«porque sollamente aquelle a prougue 
ao padre» (VC); «porque lhe a prouue 
fazello assy» (VC); «Estas som as cousas 
cõ que a Deus apraz» (TC); «huum 
demoninhado foy preguntado por huũ 
homem, se apraz mays ao diaboo ha 
escomunhom: ou ho peccado» (EE); «o 
juiz sseglar nõ pode prender ao clerigo, 
aynda que ao clerigo apraza dello e a 
prisom sseja feita de ssua vontade» (S); 
«a ley he cõtra os prometimẽtos de deus, 
o que nõ apraza» (EE); «e aprazate de 
ymprimir em elle as chaguas do teu 
sanctissimo corpo» (VC); «os sacrifiçios 
dos maaos nõ aprazẽ ao senhor» (EE); 
«A quarta he sentimento de allegria em 
lhe aprazẽdo della» (VC); «pedelhe as 
cousas que lhe aprazem con grãde feuza 
de ffe» (S); «aue misericordya de tua 
alma aprazendo a Deus» (S); «ca sen 
ffe neguum non pode aprazer a Deus» 
(S); «E se a comçiemçia lhe pareçer que 
non lhe aprazera» (S); «E veendo que 
aprazia aos judeus encarregou ainda 
que prendessem a Pedro» (EE); «porque 
sabia que a elle aprouera ella seer madre 
sua» (VC); «sera prazẽte a deus se vos 
em vossos feitos a elle aprouerdes» 
(VC); «das quaaes poderiã hussar e 
demandar lhas se quisessem ou leixalhas 
se lhe aprouesse» (VC); «e fezerom 
em ty quanto lhes aprougue» (VC); 
«E demudar os elementos quando lhe 
aprouguer» (VC); «se a deos aprouguera 
de esto seer manifesto» (VC); «abasta 
creer que tal he Deus qual ha elle 
aprouue e tal qual o ele soube» (S); «assy 
ho fezeste padre por que em esta meneira 
te aprouue» (EE); «se a deus aprouuer 



202 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

eu me farey bautizar» (HV); «e dellas 
escolha o dono dellas qual lhe aprouuer» 
(C); «o imijgo podera aquello fazer se a 
deus nõ aprouuera prometello» (VC); 
«E por ysso queria que fundandonos em 
Deus aprouuesees a elle e aos homẽs» 
(C); «porque bem lha praz a elle que 
per nossos choros ajamos e cobremos 
aquello que nom nos era deuudo per 
nossos mereçimẽtos» (VC).

aprazível, adj. (de a- + prazível). Que 
causa prazer; agradável. Formas: 
apraziuel (S, 3; VC, 2; EE, 1); hapraziuel 
(S, 1). Contextos: «ca muyto mais 
apraziuel he este sacrafiçio» (S); «ha elle 
era apraziuel en esqueçer a Deus» (S); 
«Oo quã alegre cousa he e quã apraziuel 
seer presente a taaes cousas» (VC); 
«Hellyas homẽ era semelhante a nos 
apraziuel» (EE); «por que o sacrifiçio 
seja mais hapraziuel a Deus» (S).

apreçamento, subs. (de apreçar + -mento). 
Ato ou efeito de apreçar; avaliação. 
Formas: apreçamẽto (VC, 1). Contexto: 
«E assy como esta razom procede segũdo 
o apreçamẽto das cousas» (VC)

apreçar, vb. (do lat. appretiare). Avaliar. 
Formas: apreçar (VC, 1). Contexto: 
«e tã precioso que se nã pode apreçar» 
(VC).

apreender, vb. (do lat. apprehendere). 
Fazer apreensão de; apanhar; assimilar; 
compreender. Formas: aprehẽda (VC, 
2); aprehẽdã (VC, 1); aprehẽdamos 
(VC, 2); aprehẽdao (VC, 1); aprehẽdas 
(VC, 1); aprehẽde (VC, 3); aprehẽdẽ 
(VC, 1); aprehẽdẽdo (VC, 1); aprehẽder 
(VC, 1); aprehẽdermos (VC, 1); 
aprehẽdessem (VC, 1); aprehendã (VC, 
1); aprehendamos (VC, 1); aprehende 
(VC, 3); aprehendemos (VC, 2); 
aprehendeo (VC, 1); aprehender (VC, 3); 
aprehendissem (VC, 1). Contextos: «em 
a proçissom cõsijraste para onde auias 
de te aparelhar e triguar. aprehẽda tu 
em a paixõ onde as de hir» (VC); «taaes 
como aquestes husem ajnda e aprehẽdã 

os preceptos da ley» (VC); «e leixemos 
a dãpnosa sabedoria. e a proueitosa 
sandiçe aprehẽdamos» (VC); «Cõ quãta 
humildade homẽ deue fugir da sanha do 
proximo aprehẽdao» (VC); «por tal que 
aprehẽdas tu de poucas cousas cuydar 
as muytas» (VC); «e de si aprehẽde a 
fazeres bẽ porque segũdo diz Agustinho» 
(VC); «e onde se aprehẽdẽ santas 
pallauras» (VC); «ou ẽsinãdo a outrẽ nẽ 
aprehẽdẽdo doutros» (VC); «quando no 
orto o queriã tomar o aprehẽder» (VC); 
«por aprehẽdermos que nõ auemos 
de buscar a gloria no baixo da queste 
mundo» (VC); «porque aprehẽdessem 
dally pera auerem de seer curados» 
(VC); «Aprehendã pois aquesta voz e 
palaura» (VC); «E porẽ aprehendamos 
cõ quaaes obsecrações e roguarias 
deuemos de buscar e çercar deus» 
(VC); «E da qui aprehende que se nos 
formos toruados e empuxados» (VC); 
«Em a petiçom do çego aprehendemos 
que nõ auemos na oraçõ de pedir ouro 
nẽ prata» (VC); «Outro aprehendeo 
arte e offiçio cõ que se mãteẽ» (VC); 
«mas nõ as podees agora entender ou 
aprehender» (VC); «e se a vissem que 
se nom aprehendissem e acustumassem 
a elle» (VC).

apreendimento, subs. (de apreender + 
-mento). Ato ou efeito de apreender; 
posse. Formas: aprehendimento (VC, 
1). Contexto: «e aquesta he chamada 
per alguũs aprehendimento. e per outros 
he chamada fruyçom» (VC).

apregação, subs. (de a- + pregação). 
O mesmo que pregação. Formas: 
apreegaçõ (VC, 1). Contexto: «os 
pescadores sõ os preegadores que deuẽ 
desçẽder do alto da apreegaçõ» (VC).

apregar, vb. (de a- + pregar). O mesmo 
que pregar: cravar com pregos. Formas: 
apregoado (VC, 1); apreguado (VC, 1). 
Contextos: «e aa prima acusado. e aa 
terça apregoado» (VC); «e que sempre 
seja apegado e apreguado aa cruz» (VC).
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apregoamento, subs. (de apregoar + 
-mento). Ato ou efeito de apregoar; 
divulgação. Formas: apregoamento 
(VC, 1). Contexto: «e dadas as graças 
a deus por ordenaçõ do sacramento e 
apregoamento da noua vida» (VC).

apregoar, vb. (de a- + pregoar). Divulgar 
com pregão; anunciar em voz alta; 
proclamar. Formas: apregoandose (C, 
1); apregoar (S, 1; VC, 1); apregoẽ (VC, 
1). Contextos: «apregoandose os que 
se quiserem casar per tres domingos» 
(C); «deueha fazer apregoar ẽ ha praça 
ou ẽ ha ygreja de aquelle logar» (S); «e 
soltando a mjnha lingoa pera apregoar 
os teus louuores» (VC); «nõ ha mester 
pregoeiros que apregoẽ e façã saber» 
(VC).

apreguntar, vb. (de a- + preguntar). 
O mesmo que perguntar. Formas: 
apreguntar (TC, 2); apreguntou (VC, 
1); apregũtar (S, 1); apregũtauã (VC, 
2); apregũte (TC, 1). Contextos: «Item 
lhe deue apreguntar se pagou bẽ a Deus 
as dizimas» (TC); «Nom apreguntou 
por nom saber porque choraua» (VC); 
«quãdo foy a Samuel apregũtar pollas 
asnas de seu padre» (S); «De tal guisa 
solueo elle questom que condẽpnou aos 
que apregũtauã do pecado de auareza» 
(VC); «Primeyramẽte apregũte polos 
sete pecados mortaaes» (TC).

apremar, vb. (de a- + premar, este do 
lat. premere). Oprimir; sobrecarregar. 
Formas: aprema (S, 1); apremã (TC, 
1); apremam (TC, 1); apreman (S, 1); 
he apremada (VC, 1); he apremado (EE, 
1); sooes apremados (EE, 1). Contextos: 
«ou rrecorrerse ao superior que o aprema 
que lha de ou demandea a elle» (S); 
«Tirade de uosos feixes e carregas que 
uos apremã» (TC); «aos caualeiros, 
se roubam se apremam os pobres» 
(TC); «abayxan e apreman outros por 
malquerẽça» (S); «a qual he apremada 
e asoõbrada per dãpnosa soombra dos 
prellados» (VC); «a maneira de captiuo 

he apremado nẽ tem poderio alguum 
das suas cousas» (EE); «tãto mais sem 
empedimẽto pequees quanto menos 
sooes apremados do jugo da seruidom» 
(EE).

apremer, vb. (do lat. apprimere, apertar). O 
mesmo que aprimir: oprimir; pressionar; 
atormentar; afligir. Formas: a premẽ 
(VC, 1); aprema (VC, 1); apremã (VC, 
1); apreme (S, 1); apremẽdoo (VC, 1); 
aprememos (VC, 1); apremer (S, 6); 
apremesse (S, 1); apremessen (S, 1); 
he apremido (VC, 1); ser apremido (S, 
2); ser apremidos (S, 2). Contextos: «E 
quartamẽte a lepra quanto a mais abaixã 
e a premẽ por nõ creçer tãto» (VC); «que 
nom subjugue os pequenos seruidores 
e os aprema e que se contẽte da sua 
moradia ou asentamento» (VC); «cõtra 
todas as pressas do mũdo que nos nõ 
apremã ou abaixem» (VC); «O terçeiro 
que costrange e apreme os clerigos» (S); 
«e que me assente ou encoste sobre o feno 
do viço carnal souãdoo e apremẽdoo» 
(VC); «segũdo a dicta maneira britamos 
e aprememos» (VC); «por apremer e 
dapnar os proues e subditos» (S); «e o 
costramgesse e apremesse que dyssese 
o que hy sabya» (S); «se neste comenos 
que ho apremessen que ella casasse 
con outro» (S); «outro hy ha que he 
apremido e subjugado» (VC); «deue ser 
apremido polla ygreja» (S); «non deuẽ 
ser apremidos de que façã juramento» 
(S).

aprender, vb. (do lat. apprendere). Tomar 
conhecimento; ficar a saber. Formas: 
aaprenda (VC, 1); apprẽde (VC, 1); 
apprendey (EE, 1); aprẽda (VC, 1); 
aprẽdã (VC, 1); aprẽdaaes (VC, 1); 
aprẽdam (VC, 1); aprẽdamos (VC, 
5); aprẽde (VC, 6); aprẽdede (VC, 
1); aprẽdee (VC, 2); aprẽdeeo (EE, 
1); aprẽdemos (VC, 1); aprẽdeo (VC, 
1); aprẽder (S, 1; TC, 1; VC, 7; C, 1); 
aprẽderdes (VC, 1); aprẽderẽ (VC, 1); 
aprẽderes (VC, 2); aprẽdermos (VC, 
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1); aprẽderõ (VC, 2); aprẽdesse (VC, 2; 
EE, 1); aprẽdessemos (VC, 1); aprẽdeste 
(VC, 2); aprẽdey (EE, 1); aprẽdi (VC, 
1); aprẽdida (VC, 1); aprẽdy (HV, 1; 
EE, 1); apremdã (VC, 1); aprenda (S, 
1; VC, 2); aprendã (VC, 1); aprendam 
(VC, 1; C, 1); aprendamos (VC, 20); 
aprendas (VC, 4); aprende (VC, 18); 
aprendẽ (S, 1); aprendede (VC, 1); 
aprendee (VC, 10); aprendeeo (EE, 1); 
aprendello (VC, 1); aprendemos (VC, 
5); aprendendo (VC, 1; EE, 1); aprendeo 
(VC, 3; EE, 2); aprender (S, 1; VC, 16; C, 
1); aprendera (VC, 2; EE, 1); aprenderẽ 
(VC, 3); aprenderem (TC, 1; VC, 1); 
aprenderes (VC, 1); aprenderiamos (VC, 
1); aprendermos (VC, 3); aprenderõ 
(VC, 3); aprenderom (VC, 1); aprenderse 
(VC, 1); aprendesse (VC, 3; EE, 1); 
aprendessẽ (VC, 1); aprendessem (VC, 
2); aprendessemos (VC, 1); aprendeste 
(VC, 2); aprendi (S, 1); aprendiã (VC, 
1); aprendy (EE, 1); aprindamos (VC, 
3); aprindemos (VC, 1); aprinder (VC, 
2); aprinderõ (VC, 2); daprender (EE, 2); 
hapremder (S, 1); seer aprendidas (VC, 
1). Contextos: «he ou nõ sabedor em 
ellas acharas que aaprenda» (VC); «e 
apprẽde delle per experiẽcia da virtude 
que ha em elle» (VC); «Mas hyde 
apprendey que cousa he» (EE); «aprẽda 
nõ murmurar» (VC); «porque aprẽdã os 
preeguadores que depois da preeguaçõ 
e dos autos de fora se tornẽ ao segredo 
da oraçõ» (VC); «nẽ aprẽdaaes de my a 
resuscitar os mortos» (VC); «e aprẽdam 
a neiçeadade e sandiçe de deus auisada 
e prudẽte» (VC); «em este capitollo 
aprẽdamos ajnda que deus scolheo 
aquelles que quis» (VC); «Aprẽde 
e aueza te a quitar as tuas injurias» 
(VC); «aprẽdede de my que soom 
manso e humildoso de coraçõ» (VC); 
«partijvos da vossa sandice e aprẽdee 
bem» (VC); «todo aquelle que ouuyo e 
aprẽdeeo» (EE); «Nos jrmaãos pois que 
aprẽdemos a humildade do muy alto» 

(VC); «sam Paulo aprẽdeo a arte que 
se diz scenofactoria que he arte de fazer 
tẽdas» (VC); «a dar a entẽder que deue 
aprẽder pera buscar a rezom escondida 
da palaura de Deus» (S); «aprẽder a 
sancta doutrina da fe catholica» (TC); 
«bem possam aprẽder per linguajẽ, 
os preçeptos e mãdamẽtos» (C); «e 
aprẽderdes seer obedientes» (VC); 
«porque algũos o seguiã por aprẽderẽ 
assy como discipullos» (VC); «Aprende 
nõ amar o mundo pera aprẽderes amar 
a deus» (VC); «por tãto soportou elle 
primeiro por nos aprẽdermos a sofrer» 
(VC); «E em aquesto ajnda aprẽderõ seer 
obriguados e deuedores a deus em todo 
quanto teẽ e quanto seer ham» (VC); 
«nam preguntou porque aprẽdesse» 
(EE); «porque aprẽdessemos em elle 
de vẽçer todollos dileitos» (VC); «e aly 
conprehẽderas aquello que aprẽdeste» 
(VC); «tomaay meu jugo sobre vos 
outros e aprẽdey de my» (EE); «Eu em 
verdade aprẽdi que nom ha hy cousa mais 
afficada para mereçer a graça de deus» 
(VC); «A primeira he porque seja mais 
asinha aprẽdida» (VC); «E todas estas 
cousas eu aprẽdy senhor em huũ sermõ 
que ouuy pregaar» (HV); «Apremdã 
aquelles que querẽ euuãgelizar que 
primeiramẽte saibã meter o cãtaro no 
poço» (VC); «E sse os non ssouber, 
deuelhe amoestar que os aprenda» (S); 
«A quĩta por tal que sam Pedro e os 
outros prellados aprendã e sabyã auer cõ 
paixõ dos subditos seus» (VC); «daqui 
em diante aprendam a leer, cantar e 
rezar» (C); «aprendamos e saybamos 
refrear as tristezas e medos» (VC); 
«por tal que tu aprendas della afastarte 
das peçonhẽtas verduras dos dilleitos» 
(VC); «Aprende pois homẽ a obedeçer» 
(VC); «por que pello estudo do omẽ se 
ganhon e se aprendẽ» (S); «Aprendede 
de my que som humildoso de coraçõ» 
(VC); «Jrmaãos aprendee e auezayvos 
e ensinayvos rogar deus» (VC); «todo 
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aquelle que ouuyo e aprendeeo do 
padre veeo a mĩ» (EE); «a sua pallaura 
era de tãta virtude e efficacia que per 
vẽtura seriã semelhauees aaquelles que 
forõ aprendello» (VC); «e porem se 
o nõ aprendemos nom teemos scusa» 
(VC); «E assy finalmẽte aquelles magos 
aprendendo o synal da cruz de Christo» 
(EE); «E aprendeo a ley de deus» (VC); 
«ca ho ben que podera aprender por 
menospreço nõ no aprendi» (S); «assy 
porque elle nom aprendera a ley e as 
prophecias» (VC); «A terceyra cousa 
por aprenderẽ os homẽs quanta he a 
fraqueza» (VC); «faz todos os sisos dos 
homeẽs botos pera aprenderem alguũ 
bem» (TC); «pois que nõ teẽs voontade de 
aprenderes» (VC); «entõ aprenderiamos 
muy bem» (VC); «por aprendermos 
nõ desprezar os lugares pequenos» 
(VC); «aquellas cousas que adeparte 
aprenderõ» (VC); «porque os scripuaães 
aprenderom a ley per preceptos» (VC); 
«e aprenderse ou acheguarse a deus» 
(VC); «por que soubesse e aprendesse 
daver compayxam das queedas dos seus 
sobdictos» (EE); «nẽ que aprendessẽ 
delle que era glorioso» (VC); «Auia elle 
de ensinar que aprendessem delle que 
era manso e humildoso de coraçom» 
(VC); «esto foy porque aprendessemos 
que deus nõ lança fora alguẽ» (VC); 
«E se tu eras mudo e nõ sabias rezar e 
aprendeste psalmos spirituaaes» (VC); 
«a qual aprendy sem affeiçam e sem 
emueja» (EE); «per exẽplo de Christo 
aprindamos soportar com paciẽcia se nos 
alguem ferir na face» (VC); «se nõ que 
aly aprindemos ou aprindamos per a que 
depois de muyto silẽcio ajamos de seer 
feitos de discipollos meestres» (VC); 
«perseuerou aly atees os .xiiij. annos 
pera aprinder letteras» (VC); «e fallauã 
linguageẽs que nũca aprinderõ» (VC); 
«non por desejo daprender, mas por 
mallicia» (EE); «non queren hapremder 
nem seer emsinados» (S); «deuẽ seer 

aprendidas e seguidas» (VC).
aprés, adv. (talvez do lat. appressus, part. 

passado de apprimere, pelo francês 
après). Depois; em seguida; ao pé de. 
Formas: apres (VC, 110); dapres (VC, 
1). Contextos: «mas apres esta tristeza 
seguiose logo o aparicimento da strella» 
(VC); «auia de seer dito logo apres 
daquello» (VC); «E apres desto mostra 
a maneira per que elle veeo apartar o 
homẽ dos amjgos» (VC); «demostrã que 
o juyzo que apres ha de vijnr he mais 
spãtoso» (VC); «fallãdo do tẽpo dapres 
da resurreiçõ do senhor» (VC).

aprés que, loc. conj. Depois que. Formas: 
apres que (VC, 6). Contextos: «Apres 
que o senhor Jhesu ouue passado o mar 
cõ os discipollos des o deserto passando 
a Genesareth» (VC); «Apres que o 
millagre da quella fartura e auondamento 
foy mostrado» (VC); «Apres que o 
senhor fez mẽçõ das miserias e dos 
perigoos» (VC).

apresentação, subs. (de a- + lat. medieval 
praesentatione-m). Ato ou efeito de 
apresentar; ato de comparecer perante 
alguém; representação. Formas: 
apresentaçom (VC, 3); apresentaçon 
(S, 1). Contextos: «e ao apareçimento 
apresentaçom no tẽplo» (VC); «Da 
apresentaçom do senhor no tẽplo» (VC); 
«Ho quinto que quãdo han dapresentar 
algũas ygrejas ẽ que hã padroadego 
rreçebem dinheiros polla apresentaçon 
e pera encobrir sua cobijça» (S).

apresentar, vb. (do lat. medieval adprae-
sentare). Pôr diante, à vista ou na pre-
sença de alguém; representar; comparar. 
Formas: a presentãdo nos (VC, 1); apre-
semtar (TC, 1); apresenta (S, 1; VC, 10); 
apresentã (VC, 3); apresentada (VC, 2); 
apresentadas som (VC, 1); apresentado 
(VC, 4; EE, 1); apresentados (VC, 1); 
apresentalhe (VC, 1); apresentallo (VC, 
1); apresentam (S, 1; VC, 7); apresentan-
dolhe (VC, 1); apresentar (S, 1; VC, 6); 
apresentarẽ (VC, 1); apresentarem (VC, 
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1); apresentarme ey (VC, 1); apresentarõ 
(VC, 4); apresentarõ lhe (VC, 1); apre-
sentarom (VC, 1); apresentarse (S, 1; EE, 
1); apresentarse (VC, 1); apresentasse 
(VC, 1); apresentassẽ (VC, 1); apresen-
tassem (VC, 1); apresentauã (VC, 1); 
apresentaualhes (VC, 1); apresentauam 
(VC, 1); apresente (VC, 1); apresen-
tem (VC, 2); apresentemos (VC, 1); 
apresentesse (VC, 1); apresentey (VC, 
1); apresentey vos (VC, 1); apresentou 
(VC, 6); apresẽta (S, 1; TC, 1; VC, 1); 
apressentar (S, 1); apressentarom (S, 1); 
dapresentar (S, 1); era apresentada (VC, 
1); forõ apresentadas (VC, 1); forõ apre-
sentados (VC, 1); foy apresentada (EE, 
1); foy apresentado (VC, 1; EE, 2); seer 
apresemtado (VC, 1); seer apresentado 
(VC, 2); sera apresentado (VC, 2); sera 
apresẽtado (VC, 1); som apresentados 
(VC, 2). Contextos: «nom demos ajuda 
aos perseguidores a presentãdo nos a 
elles pera seerẽ mais cruees e peores do 
que som» (VC); «o que o apresemtar 
por tal cõdiçom he suspenso do ofycio 
por tres anos» (TC); «A primeyra antre 
ho que he bautiszado ou confirmado e 
aquele que ho tem e apresenta» (S); «e 
os exẽplos dos padres que ja forõ apre-
sentã e lançã em o caminho de deus» 
(VC); «e mayor foy seer lhe leuada e 
apresentada» (VC); «Cõ diligẽcia diz 
cõsijra tu as cousas que te apresentadas 
som» (VC); «quando ho vyo seer preso 
[e li]gado pellos judeus e apresentado 
prymeiramente a Ãnas» (EE); «forõ lhe 
offereçidos e apresentados os meninos 
paruoos para lhes poer as maãos» (VC); 
«apresentalhe o cordeiro sem magoa e 
ajũtalhe o peyxe assado na grelha da 
cruz» (VC); «e ajnda cõ seus parẽtes 
leuar o moço e apresentallo ao tẽplo 
acõpanharllo» (VC); «e despois apre-
sentam dizẽdo que a ygreja e as outras 
coussas pasan cõ sua carega» (S); «e 
apresentandolhe aquelle mãtijmẽto pera 
gouernar e soportar aquelle seu mançebo 

corpo» (VC); «rroga o saçerdote a Deus 
que mãde oferesçer e apresentar este 
ssacramẽto ou ssacrifiçio ante a sua diui-
nal magestade» (S); «Costume foy açer-
ca dos antijgos de apresentarẽ os moços 
pequenos aos homẽs ançiaãos» (VC); 
«pera o apresentarem ao juiz criminal 
cruel» (VC); «e apresentarme ey ao 
senhor» (VC); «tal como aquelle que lhe 
apresentarõ ante que sobisse na cruz» 
(VC); «apresentarõ lhe aquelles moços 
que os beẽzesse» (VC); «mas quãdo lha 
apresentarom nom a quis beber» (VC); 
«neçessario seera apresentarse ally» 
(EE); «e cujde apresentarse a elle» (VC); 
«e apresentasse ao sacerdote» (VC); 
«Em quanto os deu aos discipollos que 
os apresentassẽ aas cõpanhas deu honrra 
aos seus apostollos» (VC); «E como as 
apresentassem agradeçeo lhas muyto o 
senhor» (VC); «E que manjar ou yguaria 
lhe apresentauã nõ o leemos» (VC); «e 
Martha aparelhaua de comer pera elle 
e apresentaualhes diãte» (VC); «mas 
assaz he de creer que lhe apresentauam 
algũa cousa de comer» (VC); «E o 
humor do teu suor de sangue guareça 
a my enfermo e me apresente ledo aa 
corte celestrial» (VC); «teem custume 
de trazer alguũs que apresentem os que 
querem reçeber o sacramento» (VC); «E 
he forçado que todos nos apresentemos 
e nos descubramos ante a cadeyra de 
Christo» (VC); «e apresentesse ante 
a sua façe» (VC); «Quãdo oraua cõ 
lagrimas eu apresentey a tua oraçõ ao 
senhor» (VC); «abri a vos o parayso e 
apresentey vos o meu regno» (VC); «e 
elle trouue e apresentou agua ao senhor 
Jesu» (VC); «quem o apresẽta ao bispo 
ou na confirmaçom» (TC); «mais pera 
apressentar as oraçõees do saçerdote 
e do pouoo a Deus» (S); «Ca a ysto se 
obrigaron quãdo os apressentarom» (S); 
«han dapresentar algũas ygrejas» (S); 
«e aaquella era apresentada pam dos 
angeos na mesa» (VC); «mas beenzeo 
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aquellas que lhe forõ apresentadas» 
(VC); «Eys como foy apresentada a voz 
da tua saudaçõ a meus ouuidos» (EE); «ẽ 
que maneira Christo foy apresentado no 
tẽplo» (EE); «Daqueste artigoo de seer 
apresemtado Christo a juizo som auydas 
duas ensinanças» (VC); «quer que alguẽ 
sajr daqueste mũdo tal sera apresentado 
em o dia do juyzo» (VC); «E refrescados 
cõ os dous septenarios de paães susodi-
tos que nos som apresentados per sam 
Bernardo» (VC).

apresoar, vb. O mesmo que aprisoar. 
Formas: seer apresoado (VC, 1). 
Contexto: «Aquelle que obedeçe ao 
dereito metesse nos ferros e apertasse nas 
adouas deste mũdo presente e aparelhase 
pera seer apresoado nas outras» (VC).

apressadamente, adv. (de apressado + 
-mente). À pressa. Formas: apresadamẽte 
(VC, 1); apressadamente (EE, 1); 
apressadamẽte (VC, 2). Contextos: 
«vay logo corrẽdo apresadamẽte» 
(VC); «Em aquelle tẽpo como vyesse 
muyta gente juntamẽte e das çidades 
apressadamente» (EE); «nõ deue aginha 
dar a sentẽça apressadamẽte» (VC).

apressão, subs. O mesmo que opressão. 
Formas: apresom (VC, 1); apresoões 
(EE, 1); apresoõees (S, 1); apressoões 
(EE, 1). Contextos: «per força que 
lidemos. per apresom que perseueremos» 
(VC); «mas tãtas apresoões e resprãdores 
seram no mar decorrẽtes» (EE); «ajnda 
que lhe eram feytas algũas apresoõees e 
males» (S); «nas fadigas e apressoões» 
(EE).

apressar, vb. (de a- + pressa + -ar). Dar 
pressa a; adiantar. Formas: apresar (VC, 
1); apressa (VC, 1); apressada (VC, 1); 
apressam (VC, 1); apressandoos (EE, 
1); apressar (VC, 1); apressemos (VC, 
2); aprisse (VC, 1); foy apressado (VC, 
1). Contextos: «e depois começarõse 
descuygar ou apresar» (VC); «Qual he 
o sesudo e sabedor que se apressa por 
entrar em a seruidõ» (VC); «O pallaura 

apressada o pallaura de tribullaçõ» 
(VC); «ouçam pois esto aquelles que se 
apressam por hirem muytas vezes aos 
lugares onde acustumã star as molheres» 
(VC); «Apressandoos o dyabo contra 
Paulo» (EE); «E que por se muyto triguar 
e apressar de star cõ Christo» (VC); 
«nõ nos apressemos em dar sentẽça» 
(VC); «que nẽguẽ nõ se aprisse e afique 
em alguũ exercicio spiritual» (VC); 
«pagou na pobreza que ouue e na fame 
e nas miserias muy grãdes cõ que foy 
apressado e aprimido» (VC).

apressurado, subs. (do part. de apressurar). 
Apressado. Formas: apressurados (VC, 
1). Contexto: «demãdã ajuda aos 
afficados e apressurados».

apressuramento, subs. (de apressurar + 
-mento). Ato ou efeito de apressurar; 
pressa. Formas: apressuramento (S, 1); 
apresuramẽto (S, 1). Contextos: «Nõ tem 
booa descriçom o que cay dalto por sseu 
apressuramento e arrabatamento» (S); 
«quer dizer do ordenado aqueyxamẽto 
e apresuramẽto» (S).

apressurar, vb. (do cast. apresurar, este 
do lat. pressura-m). Apressar; despachar; 
prender. Formas: apressurado (VC, 
2); apresura (S, 1); apresurada (S, 1); 
apresurado (S, 1); seja apresurado (S, 
1). Contextos: «e que acorras ao que 
jaz apressurado ẽ carçer» (VC); «he huũ 
temor pesoso e coytado ou apressurado 
de nõ tornar outra vez a cayr em pecado» 
(VC); «pello qual sse aqueyxa omẽ e 
apresura pera hir a pecar» (S); «chorosa, 
forte, apresurada, que se acuse» (S); 
sse ho camynho he tã apresurado e as 
jornadas tam grandes» (S); «Ha trezena 
que seja apresurado que nom ha alonga 
de dia en dia» (S).

aprezar, vb. O mesmo que apreçar. 
Formas: he aprezada (VC, 1). Contexto: 
«E por se nõ arrefeçar e auiltar a cousa 
que nõ pode seer extimada quando he 
aprezada: ou por preço dada» (VC).

apricar, vb. O mesmo que aplicar. 
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Formas: apricandoas (VC, 1); ser 
aprycadas (S, 1). Contextos: «e esto 
proua logo declarando as cõdiçoões 
que ha o dyaboo e apricandoas a elles» 
(VC); «Ca as palauras que som dictas 
por maneira de emsinamẽto e doctrina 
nõ deuẽ ser aprycadas nẽ trazidas a 
efecto» (S).

aprimar, vb. O mesmo que apremar. 
Formas: seer aprimada (VC, 1); som 
aprimados (VC, 1). Contextos: «(Nõ 
me cõuem a my fazer o que eu quiser) 
querẽdo dizer que si porque a võtade de 
deus nõ pode seer aprimada» (VC); «e 
assi os mãçebos que nõ som aprimados e 
que sõ dissolutos sõ amãsados e subieitos 
ao iugo de Christo» (VC).

aprimer, vb. (do lat. apprimere, apertar). O 
mesmo que aprimir: oprimir; pressionar; 
atormentar; afligir. Formas: aprima 
(VC, 1); aprime (VC, 2); aprimẽ (VC, 
1); aprimer (VC, 2); aprimidas (VC, 1); 
aprimido (S, 1; VC, 2); aprimidos (VC, 
3); he aprimida (VC, 1); he aprimido 
(VC, 2); som aprimido (VC, 1); som 
aprimidos (VC, 1). Contextos: «que 
a carne me aprima e abaixe» (VC); 
«porque o arruydo dos cuydados do 
mũdo abate e aprime a enfirmidade» 
(VC); «de todas partes me aprimẽ e 
aficam angustias» (VC); «se o nom 
aprimer a carregua dos pecados» 
(VC); «tem as potencias dos spiritus 
aprimidas» (VC); «o marido deue seer 
complido e aprimido de dar o debito ha 
sua molher» (S); «O seello empreme 
a forma ou figura da cousa que he 
aprimida e apeguada» (VC); «eu som 
aprimido e escoussado» (VC); «E ajam 
grã medo aquelles que som aprimidos cõ 
desejos carnaaes» (VC).

aprisão, subs. O mesmo que pressão 
ou opressão. Formas: aprison (S, 1). 
Contexto: «fezeste força ou aprison a 
algũas pessoas por ganho injusto» (S).

aprisoar, vb. (de a- + prisão + -ar). 
Aprisionar; prender; comprimir. Formas: 

aprissoar (EE, 1); forõ aprysoados (EE, 
1). Contextos: «Pera aprissoar como 
se fez quãdo os posseerõ em guarda 
pubrica» (EE); «forõ aprysoados como 
vijs e baixos» (EE).

aproposição, subs. (de a- + proposição). 
O mesmo que proposição. Formas: 
apropossyçõees (S, 1). Contexto: 
«chamada a presença da santa trindade 
por tres apropossyçõees que son dadas 
aas tres pessoas de Deus» (S).

apropriação ,  subs.  (do lat.  tardio 
appropriatione-m). Ato ou efeito de 
apropriar. Formas: apropriaçom (VC, 
1). Contexto: «(Todo poderoso) per 
apropriaçom ao padre soomẽte» (VC).

apropriadamente, adv. (de apropriado + 
-mente). Propriamente; exatamente. For-
mas: apropriadamẽte (VC, 3). Contex-
tos: «porque a potẽcia apropriadamẽte 
perteẽçe ao padre» (VC); «e porẽ 
apropriadamẽte se da aqui a criar 
ao padre assy como potencia» (VC); 
«porque aquesta graça apropriadamẽte 
procede da caridade ou benignidade de 
deus» (VC).

apropriar, vb. (do lat. tardio appropriare). 
Tornar próprio; atribuir; aplicar. 
Formas: a propria (VC, 1); appropriar 
(VC, 1); apropiã (S, 1); apropiada 
(EE, 1); apropiam (S, 1); apropriada 
(VC, 4); apropriadas (VC, 1; EE, 1); 
apropriado (VC, 3); apropriallo (VC, 
1); apropriar (VC, 4); aproprie (VC, 1); 
apropyam (S, 1); he apropiada (EE, 1); 
he apropriada (VC, 2); ssom apropriados 
(S, 1). Contextos: «ou quãdo o homẽ 
a propria assi meesmo aquello que de 
deus he» (VC); «tu queres appropriar 
a ty o regno» (VC); «Ho quimto que 
o que he de comunidade apropiã a si 
meesmos» (S); «O açipreste he hũa 
aruore apropiada para saarar os corpos» 
(EE); «Ho quarto que as ygrejas en que 
ham dereito de padroadego apropiam 
a si mesmos» (S); «he outorguada ou 
apropriada a potẽcia» (VC); «os quaaes 
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som meezinhas muito apropriadas 
pera ha alma enferma» (EE); «nẽ nõ 
apropriado a ygreja» (VC); «Nẽ queiras 
auer senhorio dellas que he meu e 
apropriallo a ty» (VC); «acusaromno 
que queria apropriar assy o poderio real» 
(VC); «por tal que nẽhuũ nõ aproprie 
pera sy soo as cousas temporaaes que 
lhe deus outorgua» (VC); «Ho .xxij. 
que apropyam e ocupam pera si todolos 
beẽs da ygreja» (S); «a tal sanctificaçõ 
he apropiada ao spiritu sancto» (EE); 
«empero specialmente he apropriada ao 
sancto spiritu por mujtas razoões» (VC); 
«A primeira se contẽ tres mãdamẽtos, 
que ssom apropriados a tres pessoas de 
Deus» (S).

apropriedade, subs. (de a- + propriedade). 
O mesmo que propriedade. Formas: 
appropriedade (VC, 1). Contexto: «muj 
bẽ se pooẽ aqui appropriedade e cõdiçõ 
de Johane e de Pedro» (VC).

aprosélito, adj. (de a- + prosélito). 
O mesmo que prosélito. Formas: 
aproselitos (EE, 1). Contexto: «e os 
Judeus aproselitos» (EE).

aprovação, subs. (do lat. approbatione-
-m). Assentimento; confirmação; con-
cordância. Formas: aprouaçõ (VC, 4); 
aprouaçom (VC, 1). Contextos: «Ajnda 
hy ha outro juyzo de aprouaçõ per o qual 
todos aquelles que forẽ escolhidos per o 
trelado» (VC); «e por o bem que deus 
daquesto tyra e sente .s. per aprouaçõ 
e proueyto dos boõs» (VC); «mas ajnda 
per conheçimento e noticia de aproua-
çom e de amor» (VC).

aprovador ,  subs . ,  ad j .  (do  l a t . 
approbatore-m). Que ou aquele que 
aprova. Formas: aprouador (EE, 
2). Contexto: «Jhesu Christo fosse 
aprouador da çircũçisam» (EE); «os 
emfermos pera os confortar (aprouador) 
.s. preegador» (EE).

aprovar, vb. (do lat. approbare). Consentir; 
louvar; dar aprovação a; confirmar. 
Formas: aprobados (VC, 1); aproua 

(S, 1; VC, 2); aprouã (VC, 1; EE, 1); 
aprouada (VC, 1; EE, 1); aprouadas 
(S, 1); aprouado (S, 3); aprouãdo (TC, 
1); aprouados (VC, 1); aprouamos (C, 
2); aprouar (VC, 5); aprouara (EE, 1); 
aprouarõ (EE, 1); aprouarom (VC, 1; 
EE, 1); aprouase (VC, 1); aprouaua 
(VC, 2); aprouou (VC, 1; EE, 1); foy 
aprouuada (VC, 1); haprouado (S, 1); 
he aprouado (VC, 1); seja aprouado (S, 
1); som aprouadas (C, 1); som aprouados 
(TC, 1). Contextos: «he ordenado 
per as leys e custumes aprobados» 
(VC); «pressumesse que da liçẽça 
e ho aproua» (S); «nom aprouã nẽ 
ha seguẽ» (EE); «esta seyta era a 
mays aprouada e honrrada» (EE); «faz 
proffison espresa ou taçita alguũa das 
ordẽs aprouadas» (S); «segũdo costume 
aprouado de toda ha ygreja» (S); «A 
primeira aprouãdo o mal doutro» (TC); 
«per que os caualleiros de Jesu Christo 
que em aaz som muyto aprouados» 
(VC); «E nos Dom Diogo de Sousa 
bispo, aprouamos a dita cõstituiçã» (C); 
«e tras hũa razõ e huũ sillogismo per a 
aprouar» (VC); «cujos nõ remeterdes 
deos non aprouara» (EE); «ca aprouarõ 
a sentença do juiz» (EE); «no juyzo 
derradeiro elles aprouarom minha 
sentẽça» (EE); «E porque outrossy 
nom se aprouase a heresya» (VC); «e 
cõfirmaua e aprouaua marauilhosamẽte 
a sua dotrina» (VC); «Logo depois desto 
aprouou pello gosto» (EE); «Depois que 
a ffe de Matheu foy aprouuada» (VC); 
«segũdo costume da ygreja haprouado 
e vsado» (S); «E por tanto logo nõ he 
aprouado aquelle entẽdimẽto» (VC); 
«que seja aprouado guardando ho 
sustãçial» (S); «Item veendo como as 
ymagẽs som aprouadas per dereito» (C); 
«E som aprouados daqueles que nõ hã 
sentido» (TC).

aproveitamento, subs. (de aproveitar + 
-mento). Ato ou efeito de aproveitar; 
proveito. Formas: aproueitamento (VC, 
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1); aproueitamẽto (VC, 2). Contextos: 
«onde he conçebida per boo desejo 
e nascida per boa obra e criada per 
melhoramento e aproueitamento» (VC); 
«Ao quarto graao que he aproueitamẽto 
em cõprir os cõselhos» (VC); «cõtinuado 
aproueitamẽto em virtudes» (VC).

aproveitante, subs. (de aproveitar + -ante). 
Aquele que aproveita; aproveitador. 
Formas:  aproueitantes (VC, 2); 
aproueitãte (VC, 1); aproueitãtes (VC, 1). 
Contextos: «e dos justos e aproueitantes 
e dos perfeitos e dos contẽplãtes» (VC); 
«e aos aproueitantes perteencia a mirra 
pera mortificar as paixoões» (VC); «os 
quaaes som em tres stados .s. começãtes 
aproueitãte a perfeitos» (VC); «se pooẽ 
ajnda no vnguẽto dos aproueitãtes» 
(VC).

aproveitar, vb. (de a- + proveito + 
-ar). Tornar útil; valer-se. Formas: a 
proueita (VC, 1); a proueyta (VC, 1); 
aporueytaren (S, 1); aprouectã (VC, 
1); aprouectar (VC, 1); aproueita (S, 
20; TC, 2; VC, 72; EE, 13); aproueitã 
(S, 2; VC, 27; C, 1; EE, 4); aproueita 
te (VC, 1); aproueitãdo (VC, 7); 
aproueitãdote (VC, 1); aproueitãlhe (VC, 
1); aproueitãlhes (VC, 1); aproueitam 
(VC, 4; EE, 1); aproueitamos (VC, 
2); aproueitan (S, 2); aproueitar (S, 2; 
VC, 57; C, 2; EE, 2); aproueitar nos 
(VC, 1); aproueitara (S, 1; VC, 14); 
aproueitarã (VC, 1); aproueitaram (VC, 
1); aproueitaras (VC, 2); aproueitarẽ 
(VC, 1; C, 1); aproueitarem (VC, 2); 
aproueitares (VC, 2); aproueitaria (S, 
2; VC, 5); aproueitariã (S, 2; VC, 1); 
aproueitariam (S, 1); aproueitarias (VC, 
1); aproueitarmos (VC, 2); aproueitarõ 
(VC, 5);  aproueitarom (VC, 1); 
aproueitasse (VC, 6); aproueitassẽ (VC, 
1); aproueitassem (VC, 2); aproueitaua 
(VC, 15; EE, 2); aproueitauã (EE, 
1); aproueite (VC, 5); aproueitẽ (VC, 
2); aproueitem (VC, 2; C, 1; EE, 1); 
aproueitemos (VC, 1); aproueiten (S, 

1); aproueitou (VC, 10); aproueitoute 
(VC, 1); aproueyta (S, 7; VC, 8; EE, 1; 
RP, 1); aproueytã (S, 1; VC, 4; EE, 1); 
aproueytãdo (VC, 2; EE, 1); aproueytam 
(S, 1; VC, 1; EE, 1); aproueytan (S, 2); 
aproueytando (VC, 1; EE, 2); aproueytar 
(VC, 8; EE, 1); aproueytara (VC, 
2); aproueytarian (S, 1); aproueytaua 
(VC, 1; EE, 1); aproueytauam (VC, 1); 
aproueyte (VC, 1); aproueytẽ (VC, 2); 
aproueyten (S, 1); aproueytou (VC, 4; 
EE, 1); haproueytam (S, 1). Contextos: 
«Outrosi nõ se dã as cousas a meude por 
deus se nõ depois que som maas e se 
nom podẽ a proueita dellas aquelles que 
as dã» (VC); «aquestas palauras ditas 
com desejo muy pyadoso. a proueyta 
de as auer aqui scriptas» (VC); «E se 
nõ aporueytaren, deueo poer en augua 
feruendo» (S); «as penas temporaaes sõ 
hũa meezinha e aprouectã pera emẽdar 
a vida» (VC); «Empero saybas que se 
aprouectar cõ as dictas razoões» (VC); 
«fazẽ estas cousas por uãa gloria que 
lhes nõ aproueita aas almas» (TC); 
«que te aproueita teer o piedoso nome 
do saluador guardado» (VC); «Nenhũa 
cousa aproueita gaanhar as cousas 
tẽporaaes» (EE); «porẽde por muito 
pecador que ele seja, aproueitã estes 
beẽs» (S); «ca cheo es e abastado de 
beẽs aproueita te delles cõ lediçe» 
(VC); «e que ande aproueitãdo ẽ booas 
obras» (VC); «seruir em as obras 
tuas aproueitãdote delle» (VC); «E 
aproueitãlhe aguilhandoos» (VC); «E 
aproueitãlhes coroandoos» (VC); «Os 
preegadores da pallaura de deus quãdo 
aproueitam tornam a deos fazendolhe 
graças» (EE); «começemos de seruir 
ao senhor porque atees ora pouco 
aproueitamos» (VC); «mais aproueitan 
pera çinquo cousas» (S); «e dizello 
algũas booas perssoas que possan hy 
aproueitar e non dapnar» (S); «por tal 
que possamos husar e aproueitar nos 
dos beẽs presentes e dos que hã de vijnr» 
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(VC); «E qual quer que nom ha carydade 
nõ lhe aproueitara coussa nem bem 
que faça» (S); «Vejamos agora que vos 
aproueitarã aquelles que vos soyrã de 
vẽder os louuores» (VC); «porque entõ 
nõ aproueitaram aos ricos os dinheiros 
para fazer esmolla» (VC); «porque nõ 
te aproueitaras delle» (VC); «despẽdem 
o tempo mal sem aproueitarẽ a ssy 
nẽ a outrẽ» (C); «perteence aos que 
comẽçã de aproueitarem a ffe» (VC); 
«Ex que se tu pedires emprestado pera 
te aproueitares alguũ boy» (VC); «E 
assy como aquella chaue material nõ 
aproueitaria sse nom fose mouida por 
homẽ» (S); «E en outra maneira mais 
dano lhe fariã que lhe aproueitariã» 
(S); «Ca estõçes os beẽs que quall quer 
destes fezesse aproueitariam» (S); «e 
nõ corrigẽdo a ty meesmo per peẽdẽça 
nõ aproueitarias cousa» (VC); «Esto 
deuemos de cõsijrar que nẽ por razõ da 
sabedoria que ajamos mais exçellẽte 
que os outros nẽ por aproueitarmos 
mais spiritualmẽte» (VC); «e todas 
cousas semelhãtes nõ aproueitarõ 
e serã tornadas em nada» (VC); «e 
todas aproueitarom e fezerom ajuda aa 
fremosura da tua muy grande dignidade» 
(VC); «e porque aproueitasse mais sua 
preegaçom sayase do deserto onde staua» 
(VC); «Porẽ (pregũtauãno) de Christo nõ 
cõ boa tẽçõ nẽ por que aproueitassẽ» 
(VC); «e em caminho merecerõ mais 
que lhes aproueitassem» (VC); «e 
Jhesu aproueitaua na ydade e sabedoria 
e graça diante de deus e dos homeẽs» 
(EE); «assy as oraçoões e offerendas 
lhes aproueitauã» (EE); «nõ ha hy arte 
ou mezinha que te mais aproueite que 
doestares e desprezares a ty meesmo» 
(VC); «a qual faz que os teus boos feitos 
nõ te aproueitẽ» (VC); «espero que as 
minhas poucas aproueitem muito» (C); 
«Segundariamẽte que aproueitemos 
em fazer boõas obras» (VC); «domde 
quer que fores as ẽdulgençias que te 

deron os perlados te aproueiten e as 
tribulaçõees que te aqueeçeren» (S); 
«E nom aproueitou a Judas aquesta 
confissom» (VC); «aproueitoute pera 
nõ seeres vẽçido das tẽptaçoões» (VC); 
«despois que a vea for ferida ou aberta 
aproueyta muyto tomar muyto prazer» 
(RP); «Pois que os jejuũs e os trabalhos 
nos aproueytã pera tirar e apaguar 
os torpes desejos do corpo» (VC); 
«aproueytãdo de bem ẽ milhor» (EE); 
«que cousa he exorzismo e donde sse 
diz e a quẽ aproueytam» (S); «estonçe 
nõ aproueytan, saluo ẽ quãto dando a 
esmola aos proues» (S); «aproueytando 
pella carreira dos mandamẽtos de 
deos» (EE); «e pera aproueytar em 
bẽ he necessario ouuir a pallaura de 
deus» (EE); «E doutra guisa nom 
te aproueytara nada a contriçõ do 
coraçom» (VC); «salteyros e oraçõees 
a rrezar aproueytarian aos finados» (S); 
«asy aproueytaua ẽ sabedoria e graça 
fazẽdo cada vez mais obras perfeitas» 
(VC); «as quaaes dante nom podiam 
seer ouuydas nem aproueytauam» (VC); 
«e outorguame que aproueyte nos teus 
mãdamẽtos» (VC); «quero que sempre 
aproueytẽ e melhorẽ atesque passem da 
ffe que agora hã» (VC); «e façã petiçõees 
que aproueyten haa saude das suas 
almas» (S); «nõ aproueytou em elles» 
(VC); «E nenhũa destas çynco maneiras 
de jejuum nom haproueytam aa saude 
dalma» (S).

aproveitoso, adj. (de a- + proveitoso). 
O mesmo que proveitoso: benéfico; 
útil. Formas: aproueitosa (VC, 1); 
aproueitoso (VC, 1); aproueytosa (VC, 
1). Contextos: «A vergonha que o 
pecador ha do pecado muyto aproueitosa 
he pera perdoar o pecado» (VC); «o qual 
tãbem he amargoso e he aproueitoso 
cõtra aquelles que reteẽ algũa cousa 
que nõ deue seer retheuda» (VC); «nõ 
ha cousa mais aproueytosa que auer 
memoria da madre de deus» (VC).
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apto, adj. (do lat. aptus, a, um). Capaz; 
conveniente; capacitado; preparado; 
pronto. Formas: apta (VC, 2); apto 
(VC, 6); aptos (VC, 1). Contextos: 
«e por demostrar que a võtade apta 
para as vodas spirituaaes deue seer 
entrespassamento» (VC); «porque 
mereça seer apto do regno dos çeeos» 
(VC); «cada huũ cõsijre as forças 
que tem pera veer per a qual dellas 
he mais apto» (VC); «Mas o homẽ 
porque ameude he em aptos de cousas 
desuairadas» (VC).

aptono, subs. O mesmo que outono. 
Formas: aptono (VC, 1). Contexto: 
«Aly auera a aluura das manhaãs do styo. 
e o sollaz e delleytaçom do veraão. e a 
auondança do aptono. e a folguãça do 
jnuerno» (VC).

apugnar, vb. (de a- + pugnar). O mesmo 
que pugnar: combater. Formas: he 
apũgnado (VC, 1). Contexto: «e o 
desejo dos pecados todos he apũgnado e 
lãçado fora dos nossos coraçoões» (VC).

apupar, vb. (do lat. upupare). Escarnecer; 
zombar. Formas: apupando (VC, 1). 
Contexto: «E quando o leuauam huũs 
o hyam ferindo. outros apupando. huũs 
o leixauam» (VC).

apurar, vb. (do lat. medieval apurare). 
Purificar; aperfeiçoar; examinar. 
Formas: apura (VC, 1); apurado (S, 1; 
VC, 1; EE, 3); apurados (EE, 3); apurãdo 
(VC, 1); apurallos ha (EE, 1); apurase 
(VC, 1); apure (RP, 1). Contextos: «e 
per a sua virtude tu me apura e alimpa» 
(VC); «nom he vinho apurado» (S); 
«Primeiro e muy apurados som os seus 
fruytos» (EE); «apurãdo de todo a sua 
voõtade» (VC); «e apurallos ha como 
ouro e prata» (EE); «E ajũtase a cõtẽplar 
as cousas de çima e apurase e alĩpase» 
(VC); «Apure se ergo e asutileze se a 
casa por clara chama ou flama» (RP).

aquá, adv. O mesmo que acá. Formas: aqua 
(S, 1; VC, 3; HV, 1; EE, 1). Contextos: 
«ha de purgar en ho purgatorio e mais 

pena passara huũ dya no purgatorio que 
aqua çento» (S); por que dentam per 
aqua nom ficou em ella nenhũa daquellas 
gentes» (S); «Que aquelle que ouue 
digua ao outro vem aqua» (VC); «nẽ de 
hy passar para aqua» (EE).

aqua-felado, adj. (do lat. aqua fellatum; 
fellatum, part. passado de fellare, 
mamar). Da cor do leite. Formas: 
aqua fellados (VC, 1). Contexto: «assy 
como elles sõ brãcos e aqua fellados 
aade fora cõ caal ou jesso e fremosos cõ 
marmores» (VC).

aquático, adj. (do lat. aquaticus, a, um). 
Referente à água; húmido. Formas: 
aquatico (VC, 1). «e Contexto: «bem 
verdadeira e pura augua. e nom humor 
aquatico segundo alguũs diserom» (VC).

aquecer, vb. O mesmo que acaecer. 
Formas: aceçe (S, 1); aqueçem (S, 1); 
aqueçer (S, 3; RP, 1); aqueçerõ (S, 1); 
aqueçese (S, 1); aqueçesse (S, 1); aqueeça 
(HV, 1); aqueeçeo (HV, 2); aqueeçeren 
(S, 1). Contextos: «Aceçe algũas vezes 
que dam cartas dexcominhom cõtra os 
que furta» (S); «e de muytas negligẽçias 
e cassos que aqueçem en ella» (S); 
«digo que esto pode aqueçer por duas 
causas» (RP); «muytas puluçõees me 
aqueçerõ velando e dormindo» (S); «ca 
se despois aqueçese nõ se parteria ho 
matrimonio» (S); «Aqueçesse algũas 
vezes que por maa guarda e nygligençia 
do saçerdote» (S); «nõ he mester que nos 
aqueeça como aqueeçeo a estes» (HV); 
«e as tribulaçõees que te aqueeçeren 
que as padeças cõ paçiẽçia e esmolas e 
orações» (S).

aqueixadamente, adv. (de aqueixado + 
-mente). Com lamento; lamentavel-
mente. Formas: aqueixadamẽte (EE, 
2); aqueyxadamẽte (S, 1). Contextos: 
«indo ao logar da paixam e morte sua 
aqueixadamẽte» (EE); «A quarta quando 
ha pressa e muy aqueyxadamẽte come 
com gran cobijça» (S).

aqueixamento, subs. (de aqueixar + 
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-mento). Ato ou efeito de aqueixar; 
l amen tação ;  gemido .  Formas: 
aqueyxamento (S, 2); aqueyxamẽto (S, 
1). Contextos: «por meu aqueyxamento 
e siguimento algũas molheres cayrõ 
en este pecado» (S); «E qual quer que 
contra sua vontade ou por vergonha ou 
inportunidade e aqueyxamento do que a 
pede fazer esmola» (S).

aqueixar, vb. (de a- + queixar). Lamuriar-
se; lamentar-se. Formas: aqueixa (VC, 
1); aqueixamse (VC, 1); aqueixar (VC, 
1); aqueixe (VC, 1); aqueyxa (S, 1); 
aqueyxarom se (VC, 1); aqueyxate (EE, 
1). Contextos: «Boo jogo he aquelle 
em que Micol se aqueixa e se asanha» 
(VC); «e aqueixamse aas vezes de 
seerẽ feridos» (VC); «e aqueixamse 
aas vezes de seerẽ feridos» (VC); «nõ 
nos deuemos aqueixar em ellas nem 
seer sem paciẽcia» (VC); «mas bẽ ha 
hi que braade e se aqueixe cõtra os da 
claustra» (VC); «pello qual sse aqueyxa 
omẽ e apresura pera hir a pecar» (S); 
«aqueyxarom se mujto e forom cheos de 
sanha» (VC); «Aqueyxate minha amiga, 
pomba minha» (EE).

aquele, pron. dem. (do lat. ecce + ille). 
Pessoa ou coisa afastado de dois 
interlocutores. Formas: a quellas (VC, 
1); a quelle (VC, 3); a quelles (VC, 6); a 
quello (VC, 4); aquel (S, 1; TC, 39; VC, 
30; EE, 1); aquela (S, 30; TC, 10; VC, 
1; EE, 2); aquelas (S, 9; TC, 10; VC, 1; 
C, 1); aquele (S, 57; TC, 21; VC, 5; EE, 
5); aqueles (S, 11; TC, 43; VC, 5; EE, 
3); aquell (TC, 1; EE, 2); aquella (S, 34; 
TC, 1; VC, 1013; HV, 7; C, 3; EE, 91; RP, 
1); aquellas (S, 6; TC, 1; VC, 468; HV, 
2; C, 7; EE, 18); aquelle (S, 49; TC, 2; 
VC, 3014; HV, 28; C, 14; EE, 271; RP, 
6); aquellee (VC, 1); aquelles (S, 18; TC, 
4; VC, 1686; HV, 7; C, 66; EE, 102; RP, 
1); aquello (TC, 3; VC, 1674; HV, 3; C, 
2; EE, 26); aquellos (VC, 5; C, 1); aquelo 
(S, 2; TC, 17; VC, 4); aquillo (S, 2; VC, 
1; C, 8; EE, 1); aquilo (S, 15); aquyllo 

(S, 3); aquylo (S, 2); haquele (S, 2). 
Contextos: «Tira a muy pesada carrega e 
leixa a quellas çinco jugadas e sẽtidos nõ 
humanos mas bouinos» (VC); «porque 
a quelle que tem odio a alguẽ maao 
olho tẽ» (VC); «mas que tenham a sua 
jgnocẽçia e a quello que aquelles teem 
per ãnos» (VC); «cõtra ell derõ aquel 
falso testemunho» (TC); «quẽ se casar 
cõ aquela que outrẽ recebeo por boa 
molher, sete anos faça peẽdẽça» (TC); 
«todas aquelas cousas que deuera fazer 
de bem que nõ fyz» (TC); «cõ aquele 
stormento que soõe a fazer as molheres» 
(TC); «Em aquele tempo sayo ley geeral 
de Çesare Augusto» (EE); «e outrosy a 
aqueles que em ello cõsẽtirem» (TC); 
«deue a ẽtregar aquell comtra que deu 
a sentença» (TC); «Veemos nos aynda 
nas cousas corporaaes que aquella cousa 
que dizemos dereita» (TC); «Da parte do 
agẽte quando aquella jnfluençia sobre 
celestial mays dereytamente fere» (RP); 
«deue a confirmar com aquellas cousas 
que ẽ dereyto sõ scriptas» (TC); «pecado 
he aquelle que fez se he fornizio sinplez» 
(TC); «aquelle he mays desposto aa 
morte que aqueloutro» (RP); «e da ho 
a beber aquelle que teuer apostema» 
(RP); «porque nõ saas cõ dãpno como 
sayo aquellee phariseu» (VC); «Ca tall 
nõ condepna ell, mais aquelles que cõtra 
ell derõ aquel falso testemunho» (TC); 
«que aquelles que sempre querẽ encher 
seus vẽtres» (RP); «A terceyra se nõ 
comprio aquello que prometeo» (TC); 
«soube que auia de fazer aquello que lhe 
pedira» (EE); «nõ esmolãdo nẽ partindo 
coos pobres aquelo que me Deus deu» 
(TC); «pera seruir a Deus en aquillo 
que se lee» (S); «E por aquyllo que diz 
excurssus vsque ad inferos, ẽtendemos a 
parte sestra» (S); «aquylo que ha de dar 
nõ seja neçesario a elle» (S); «haquele 
jejuũ rreçebe Deus e aproueyta» (S); 
«delhe pẽdença por haquele e pellos 
outros ocultos» (S).
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àquele, prep. e pron. dem. (de a + aquele). 
Formas: a aquelle (VC, 1); a aquelles 
(VC, 1); aa quella (VC, 1); aa quellas 
(VC, 1); aa quelle (VC, 4); aa quelles 
(VC, 3); aaquel (VC, 8); aaquela (VC, 2); 
aaquelas (VC, 1); aaquele (S, 7; VC, 1); 
aaqueles (S, 5; VC, 1; EE, 1); aaquelho 
(VC, 1); aaquella (VC, 55; HV, 1; EE, 5); 
aaquellas (VC, 21; EE, 1); aaquelle (S, 9; 
VC, 216; HV, 2; C, 2; EE, 17); aaquelles 
(S, 3; VC, 248; C, 2; EE, 15); aaquello 
(VC, 20); aaquilo (S, 1); aquel (TC, 
1); aquellas (VC, 1). Contextos: «sem 
requererẽ licẽça a aquelles ou aquellas 
cõ que forõ desposados»; «leuam 
auantajem a aquelles que cuydam que 
som justos ou sabedores» (VC); «Mas 
quis o senhor que nom deffendessem aa 
quelle que nom andaua com elle» (VC); 
«bem pode leyxar seus beẽs aaquele» 
(S); «he mais seguro dalas en esmolas 
aaqueles aaos quaes este tal avia dado as 
vsuras» (S); «mas (respondeo) soomẽte 
aaquelho que lhe preguntauã» (VC); 
«E o emperador se achegou aaquella 
parte do muro dõde estaua Pilatus» 
(HV); «vaamos aaquellas vodas» (EE); 
«Vou aaquelle que me mandou» (EE); 
«semelhauel he esto aaquello que se lee 
no Ecclesiastico» (VC); «E todas estas 
cousas conueẽ aaquilo que dise Jhesu 
Christo» (S); «mandelhe que hos torne 
aquel que lho deu» (TC).

aqueloutro, pron. dem. (de aquele 
+ outro). Mais afastado do que o 
indicado pelo pronome aquele. Formas: 
aqueloutro (RP, 3); daqueloutra (RP, 
2). Contextos: «sguarda aquelle ou 
aqueloutro, que aquelle ou aqueloutro 
lugar ou homẽ» (RP); «aquelle he mays 
desposto aa morte que aqueloutro» (RP); 
«e daqueloutra nõ, e daquella casa morrẽ 
e daqueloutra nõ» (RP).

aquém, adv. (forma abreviada de aquende, 
este do lat. accu + inde). Do lado de cá. 
Formas: aaquẽ (VC, 1; EE, 1); aaquem 
(VC, 1); aquẽ (VC, 1); daquẽ (VC, 1). 

Contextos: «e ajnda aaquẽ antre as gẽtes 
nõ conhoçidas» (VC); «hya Christo de 
Judea a Gallilea e daalem aaquẽ» (EE); 
«quando veeo aalẽ ou aaquem de Jurdã 
a preegar peẽdẽça» (VC); «E hũa parte 
desta prouincia esta aalẽ de Jordã e outra 
aquẽ» (VC); «senhor dom Joham o 
segundo Rey de Portugal e dos Algarues 
daquẽ e dalem mar em Affrica Senhor de 
Guynee» (VC).

aquém de, loc. adv. Para cá de. Formas: 
aquẽ d’ (TC, 1); aquem d’ (TC, 1). 
Contextos: «E o quinto modo he cõ 
religiosas ou parẽtas, aquẽ do quinto 
grao» (TC); «chegou ao fogo material 
que esta aquem do ceeo» (TC).

aquém-mar, adv. Do lado de cá do mar. 
Formas: aquem mar (EE, 1). Contexto: 
«como he en as duas Siçilias alem e 
aquem mar» (EE).

aquentar, vb. (do lat. *accalentare). 
Aquecer. Formas: aqueenta (RP, 1); 
aqueentada (VC, 1); aqueentalla (VC, 
1); aqueentar (VC, 1); aqueente (VC, 
1); aqueẽta (VC, 1); aqueẽtam (VC, 1); 
aqueẽtase (VC, 1). Contextos: «mas 
porque muyto aqueenta, e a queẽtura 
traz podridom» (RP); «he scamejada 
e aqueentada per o ardor do spiritu 
sancto» (VC); «E por tanto dise agoa 
fria. porque nõ aja de trabalhar em 
aqueentalla» (VC); «em algũas terras 
em logo de lenha husam de aqueentar 
os fornos cõ palha» (VC); «he necessario 
que o fogo aqueente e a neue arefeente» 
(VC); «E assy como o sol com splendor 
aqueẽta e alumea e seca e derrete» (VC); 
«Se faz frio vestẽ se bem ou se aqueẽtam 
per outras maneiras» (VC); «nõ auia 
lenha cõ que a aqueẽtase» (VC).

aquescer, vb. O mesmo que acaecer. 
Formas: aqueesça (S, 1); aqueesçe 
(S, 1); aquesçe (S, 3); aquesçendo (S, 
1); aquesçer (S, 2); aquesçese (S, 4); 
aquesçesse (S, 1). Contextos: «E sse 
ho nom poser em booa guarda ajnda 
que hy nom aqueesça dampno nenhuũ» 
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(S); «seria grande escãdalo segũdo que 
geeralmente aqueesçe por todos» (S); 
«Aquesçendo que o saçerdote começada 
a missa rrecreçe ssair sangue dos narizes» 
(S); «E esto poderia aquesçer en alguũ 
ẽfermo que pereçese da fala» (S); «saluo 
sse lhe aquesçese enfermidade ou outro 
caso» (S); «ou lhe aquesçesse outro mal 
ou fea ẽfermidade» (S).

aqueste, pron. dem. (do lat. eccu + iste). 
Este. Formas: a questa (VC, 2); a queste 
(VC, 3); a questo (VC, 4); aquesta (TC, 
2; VC, 684; EE, 26); aquestas (TC, 2; 
VC, 337; EE, 1); aqueste (S, 1; TC, 2; 
VC, 851; EE, 23); aquestes (S, 1; TC, 
2; VC, 279; EE, 3); aquesto (TC, 1; 
VC, 1112; EE, 16); aquestos (VC, 1). 
Contextos: «A questa he hũa demõstraçõ 
e prouaçõ da uerdade que se nõ pode 
contradizer» (VC); «e assy que a queste 
sangue tingeo a cabeça e cara» (VC); 
«e se guarde doutro semelhante nem es 
por a questo descobridor do pecado do 
proximo» (VC); «aquesta poçonha suso 
dita deu meezinhas» (TC); «Aqueste 
he aquelle discipollo» (EE); «Mas 
leyxando aquestas cousas que perteecẽ 
a clerigos» (TC); «çelebramos aqueste 
sancto sacramẽto» (S); «e asi aqueste he 
huũ dos mãdamẽtos» (TC); «certamẽte 
mais saão seria aquestes cauar» (TC); 
«Em aquestes dous mandamentos pende 
toda ha ley e os prophetas» (EE); «muda 
passus ou gestus delo ou outras cousas 
semelhãtes aquesto» (TC); «trazẽdoos aa 
ffe, e aquesto ou de fora por preegaçõ» 
(EE); «E aquestos o atormẽtarõ per toda 
aquella nocte» (VC).

àqueste, prep. e pron. dem. (de à + 
aqueste). A este. Formas: aa queste 
(VC, 1); aaquesta (VC, 23); aaquestas 
(VC, 12); aaqueste (VC, 43); aaquestes 
(S, 1; VC, 14); aaquesto (EE, 1; VC, 10). 
Contextos: «O segũdo semelhante he aa 
queste» (VC); «elle satisfara aaquesta 
que lhe fezer aquelle que açerca desto 
for pẽsoso» (VC); «todo aquelle que se 

apegua aaquestas cousas mũdanaaes sta 
em cõtinuado mouimẽto» (VC); «foy 
feita aaqueste que tãto tempo auia que 
era ẽfermo» (VC); «ca os clerigos que 
a taees como aaquestes dan bençõees 
outra vez» (S); «Preguntase que o 
moueo aaquesto que tanto desejaua 
veer a Christo» (EE); «entom concludio 
a resposta aaquesto que lhe foy feita» 
(VC).

aqui, adv. (do lat. eccu + hic ou de eccu + 
ibi). Neste lugar; por este sítio. Formas: 
a qui (VC, 3); aqui (S, 89; TC, 4; VC, 
914; HV, 18; C, 15; EE, 186; RP, 2); 
aquj (S, 1); aquy (S, 55; VC, 179; HV, 
8; EE, 85); haqui (S, 4); haquy (S, 6). 
Contextos: «e ẽ special poõe a qui 
exẽplo da boca» (VC); «Visti per aqui 
hir tal homẽ» (TC); «vees aqui o teu rey» 
(EE); «Aqui se mouẽ duas questões» 
(RP); «tãbem cõ fumo de boõas heruas 
aqui scriptas» (RP); «e aquy se trauta da 
perda do regno çellestrial» (VC); «Haqui 
começa a vndeçima parte do canom e 
chega ataa» (S); «E haqui sson escriptos 
octo sanctos e sete sanctas» (S); «allen 
dos que aly e haquy estam escriptos» 
(S); «E desta e da primeira non sse tracta 
haquy» (S).

aquirir, vb. O mesmo que adquirir. 
Formas: aqueridas (EE, 1); aquerir (S, 
1); aquirida (VC, 1); aquirir (VC, 1); 
aquiriste (VC, 1). Contextos: «quãdo as 
cousas por roubo ou furto aqueridas som 
emteiramente restituidas aos herdeiros» 
(EE); «A segũda de aquerir rriquezas 
temporaees» (S); «a cousa auyda ou 
justamente aquirida podesse reteer 
como cousa propria» (VC); «façao por 
auer e aquirir estas cousas» (VC); «e 
notauelmente achaste e nom ouuiste ou 
aquiriste» (VC).

ar, subs. (do lat. aere-m). Mistura gasosa 
que forma a atmosfera; aragem; espaço 
aberto; céu. Formas: aar (TC, 2; VC, 
77; EE, 16; RP, 15); aares (VC, 6; RP, 
1); ar (TC, 1; VC, 1; EE, 1); haar (S, 1). 
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Contextos: «e chegou ainda tãto pelo 
aar que chegou ao fogo material»; «nẽ 
no mar nem no aar» (TC); «Esta era 
muyto menor e fora criada nouamente 
no aar e ally era situada» (VC); «assy 
alimpasse o aar e todallas cousas dos 
çeeos cõ sua paixom» (EE); «emtã 
pareçe ho aar ser empeçonhẽtado» 
(RP); «se corrõpe ho aar em substãçia 
e qualidade» (RP); «somos leuados aos 
aares e aos çeeos» (VC); «deue homẽ de 
fugir dos aares peçonhẽtos» (RP); «cõ 
sua poçonha ẽçuia o ar» (TC); «e do ar 
sera tirada toda escuridade e da augua 
sera tirada a frieldade congellãte» (VC); 
«os boos estarã no ar cõ Christo e os 
maaos na terra» (EE); «soomẽte no falar 
sse çuja a boca e ho haar» (S).

ara, subs. (do lat. ara-m). Altar; pequena 
pedra sobre o altar com os ossos dos 
santos mártires onde se coloca o cálice 
e a hóstia durante a missa. Formas: ara 
(S, 8; VC, 6); aras (S, 1). Contextos: «en 
altar cõsagrado que fose mudado de huũ 
logar a outro ou quebrada ha ara» (S); 
«E a hostia que poem ençima da cruz do 
altar comsagrado ou da ara sinifica que 
Jhesu Christo pose a sua carne na cruz» 
(S); «E ajnda mayor cousa he filhar o 
corpo do senhor da ara do altar» (VC); 
«pecan por nigligentes en seu ofiçio 
açerca da garda das coussas sagradas, 
asi como vestimentas, cales, aras» (S).

arado, subs. (do lat. aratru-m). Alfaia 
agrícola que serve para lavrar a terra. 
Formas: arado (VC, 9); arados (C, 1); 
arrado (VC, 1). Contextos: «nẽhũ que 
lançe maão ao arado» (VC); «ou fara 
o rego torto e nõ proueytoso ou ferira 
os pees de seus bois cõ o arado» (VC); 
«carros, grades, arados pera vender ou 
os vendam» (C); «E Samguar com o 
arrado matou seiscentos homẽs» (VC).

arame, subs. (do lat. tardio aeramen). 
Bronze; metal. Formas: arame (VC, 
6); da rame (VC, 1); darame (VC, 8). 
Contextos: «e brita as portas do arame 

e torçe os ferrolhos dos diamantes» 
(VC); «veerẽ cõtra ty pera te morderẽ 
e matarem para tu mẽtes aa serpẽte 
do arame posta sobre o lenho» (VC); 
«Foy ajnda o bauptismo figurado no 
mar do arame .s. no lauatorio que 
staua ante delle a entrada do tẽplo de 
Jherusalẽ» (VC); «de fora era da rame 
e de dẽtro de barro» (VC); «ex aquy a 
serpente darame aleuantada no deserto 
per Moyses» (VC); «e se fosse darame 
ou metal que se nõ derretesse per 
contẽplaçom» (VC).

aranha, subs. (do lat. aranea-m). Artrópode 
que fabrica teias. Formas: aranha (S, 
2); aranhas (VC, 1); daranhas (VC, 1). 
Contextos: «Se aranha ou outra coussa 
ou mosca ou outra coussa maa e ffea 
cayr no vinho ou peçonha mesturada con 
elle» (S); «Cõpara as leis dos principes 
aas theeas das aranhas as quaaes filhã as 
animalias pequenas e fracas mas leixam 
hir as grãdes» (VC); «a qual he quãto a 
deus sandiçe e rrede ou teea daranhas» 
(VC). 

arar, vb. (do lat. arare). Lavrar. Formas: 
araras (S, 1). Contextos: «non araras 
con boy e asno» (S).

arbitrar, vb. (do lat. arbitrare). Avaliar; 
opinar. Formas: arbitrar (VC, 1). 
Contexto: «auctoridade de conheçer e 
de arbitrar da culpa» (VC).

arbítrio, subs. (do lat. arbitriu-m). Decisão 
dependendo da vontade humana; vontade 
própria; escolha. Formas: arbitrio (VC, 
1); arbytrio (VC, 1). Contextos: «E diz 
mais que nasceo o filho de deus em cujo 
arbitrio era descolher qual tẽpo quis seer 
pera nascer» (VC); «per o arbytrio da 
minha propria voontade» (VC).

arca, subs. (do lat. arca-m). Cofre; caixa 
onde se guardam bens; a arca de Noé. 
Formas: aarca (EE, 1); arca (VC, 
18; C, 2; EE, 2); arcas (VC, 3); archa 
(TC, 1; VC, 35; EE, 1); arqua (EE, 
1). Contextos: «deitou ẽ ha aarca do 
thesouro dous dinheiros meudos» (EE); 
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«e o sayo que tees guardado na arca he 
daquelle que anda nuu» (VC); «tenha em 
sua ygreja hũa arca fechada» (C); «cuja 
figura se mostrou na arca de Noe» (EE); 
«porque sempre o mais prezado thesouro 
se guarda e mete nas melhores arcas e 
cofres» (VC); «quando seu padre sayo 
da archa e plãtou uinha e ẽbeuedouse» 
(TC); «lãçou ẽ a archa do templo dous 
dinheiros mehudos de metal ou cobre» 
(VC); «E aquesto foy pronunciado em 
aquello que foy mandado em Noe. que 
no costado da archa fezesse hũa abertura 
per que entrassem as animallias» (VC); 
«tijnha o ençenssario douro e a archa do 
testamẽto cuberta de cada parte douro» 
(EE).

arcanjo, subs. (do grego ¢ρχάγγελος, pelo 
lat. archangelu-m). Anjo pertencente a 
uma ordem superior. Formas: arcangeos 
(S, 2); archãgeo (EE, 1; VC, 1); archãgeos 
(VC, 3); archãjeos (VC, 1); archamgeo 
(VC, 1); archamgeos (VC, 1); archangeo 
(VC, 2); archangeos (VC, 4); archanjo 
(EE, 4). Contextos: «dos angeos sse 
entẽdem todalas noue ordẽs dos ãgeos, 
que son angeos, arcangeos, tronus, 
dominaçiones, virtutes, prinçypatus, 
potestates, cherubim e seraphim» (S); 
«Sam Miguel archãgeo» (EE); «Os 
angeos e os archãgeos» (VC); «e serã 
ajũtados aa ordẽ dos archãjeos» (VC); 
«Deus todo poderoso chamou sam 
Gabriel archamgeo huũ dos principaaes 
principes do seu regno» (VC); «Oo qual 
dos amgeos ou archamgeos seria aly que 
nom chorasse contra natura» (VC); «o 
senhor cõ seu poderio o matara per sy ou 
per Michael archangeo» (VC); «e porem 
com razõ da ordem dos archangeos 
ouue de seer» (VC); «o meesmo senhor 
mãdãdo em voz do archanjo, e cõ a trõpa 
de deus deçera do çeeo» (EE).

arcebispado, subs. (de arcebispo + 
-ado). Território sob a jurisdição de 
um arcebispo; arquidiocese. Formas: 
arcebispado (EE, 1); arçebispado (EE, 

2); darçebispado (EE, 1); darçibispado 
(EE, 1). Contextos: «pella çidade 
Thessalonica que he arcebispado em 
Macedonia» (EE); «era cabeça de 
arçebispado en Judea» (EE); «Capharnaũ 
a qual foy cabeça darçebispado de 
Gallilea» (EE); «A qual çidade he cabeça 
darçibispado» (EE).

arcebispo, subs. (do grego ¢ρχιεπίσκοπος, 
pelo lat. eclesiástico archiepiscopu-m). 
Bispo investido de poderes territorial-
mente mais alargados. Formas: arce-
bispo (SG, 1); arçebispo (S, 6; C, 3; EE, 
1); arçebispos (S, 8); arçibispo (S, 2). 
Contextoa: «destas scumunhoões e exe-
quçoões dellas ho arcebispo de Lixboa» 
(SG); «Tyto foy dicipollo de Sam Paulo 
e cõuertido por elle aa ffe e ordenado por 
elle em arçebispo de Creta» (EE); «a quẽ 
se deuen confesar as patriarcas priuados, 
arçebispos, bispos e outros prelados» 
(S); «E qual quer bispo ou arçibispo que 
o asoluer sen lhe dar esta pendẽça deue 
rrestetujr todas as coussas que asi forom 
queymadas» (S).

arcediagado, subs. (do lat. eclesiástico 
archidiaconatu-m). Dignidade ou 
jurisdição de um arcediago. Formas: 
arçediagado (C, 4); arçediagados (C, 
1); arçediaguado (C, 1); arçidiagado 
(C, 1). Contextos: «Item achando 
como os arçediagos de nosso bispado 
som obrigados cada huum em seu 
arçediagado a dar os olios aa clerizia 
em cada huum anno» (C); «curas e 
benefiçiados dos ditos arçediagados e 
capellaães que tiuerem curas dalmas» 
(VC); «leuem os ditos olios cada huũ 
a seu arçediaguado» (VC); «os abades 
e rectores ou seus capellães de seu 
arçidiagado da Maya vĩjrem a esta 
çidade em os dias das ladaynhas» (VC).

arcediago, subs. (do grego ¢ρχιδιάκονος, 
pelo lat. eclesiástico archidiaconu-m). 
Dignatário eclesiástico que recebe do 
bispo poderes junto das paróquias. 
Formas: arçediago (S, 6); arçediagos (S, 
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1; C, 3); arçediaguos (C, 3); arçeeadyagoo 
(VC, 1); arçidiago (S, 1); arcydiago (S, 
1). Contextos: «Crimẽte Sãchez de 
Verçial, bacharel ẽ leys, arçediago de 
Valdeyras» (S); «Os arçediagos pecã 
ẽ muytas coussas» (S); «Item achando 
como os arçediagos de nosso bispado 
som obrigados cada huum em seu 
arçediagado a dar os olios aa clerizia 
em cada huum anno» (C); «mandamos 
aos ditos arçediaguos que a cumpram» 
(C); «e voa pera seeres arçeeadyagoo» 
(VC); «ha elle se deue confesar e o dayon 
ou arçidiago» (S); «eu Climẽte Sanchez 
de Vercial, bacharel ẽ leis, arcydiago de 
Valdeiras» (S).

arcidianadego, subs. (de arcedianado 
+ -ego). O mesmo que arcediagado. 
Formas:  arçidianadegos (S,  1). 
Contexto: «poer antreditos dos termos 
dos bispados e arçidianadegos» (S).

a r c i p r e s t e ,  s u b s .  ( d o  g r e g o 
¢ρχιπρεσβύτερος, pelo lat. eclesiástico 
archipresbytere-m). Sacerdote que 
assistente do bispo. Formas: arçiprestes 
(S, 1). Contextos: «Os arçiprestes pecan 
por ser negligentes en seu ofiçio» (S).

arco, subs. (do lat. arcu-m). O que é 
curvado ou arqueado. Formas: archo 
(VC, 4); arco (EE, 1). Contextos: «o 
pendom da victoria. o archo da gloria» 
(VC); «tangiã suas viollas de arco» (EE).

arçobispal, adj. (do lat. eclesiástico 
archiepiscopale-m). O mesmo que 
arcebispal: relativo ao arcebispo. 
Formas: arçobispal (TC, 1). Contexto: 
«como celebra a ygreia arçobispal» 
(TC).

ardente, adj. (do lat. ardente-m). Que arde; 
abrasador; intenso. Formas: ardente 
(S, 1; VC, 7; EE, 1); ardentes (VC, 3; 
EE, 3); ardẽte (VC, 9; EE, 1); ardẽtes 
(VC, 1); hardente (S, 1). Contextos: 
«Ha augua mata e apagua o fogo 
ardente» (S); «forom metidos no fogo 
ardente em chama» (VC); «a proua do 
ferro ardente» (EE); «E feze os seus 

coraçoões ardentes» (VC); «stauam sete 
allampadas ardentes» (VC); «e candeas 
ardentes em vossas maãos» (EE); «amor 
muyto ardẽte das cousas temporaaes» 
(VC); «E disserom o huum ao outro nõ 
era poruẽtura ẽ nos ardẽte nosso coraçõ» 
(EE); «ou se quer por sãgue derramar 
ardẽtes lagrimas pellos olhos» (VC); 
«ssera no laguo do foguo hardente e de 
fedor» (S).

ardentemente, adv. (de ardente + -mente). 
Com ardor; veementemente. Formas: 
ardentemente (VC, 1); ardẽtemẽte (VC, 
1). Contextos: «e cobijçe ardentemente 
que eu reçeba de ty o orualho da 
beemçom cellestrial» (VC); «os beẽs 
terreaaes som mais ardẽtemẽte amados 
depois que som possuydos que quãdo 
som cobijçados» (VC).

arder, vb. (do lat. ardere). Incendiar-se; 
queimar; entusiasmar. Formas: arça 
(VC, 7); arçã (VC, 2); arço (VC, 2); arde 
(VC, 3; EE, 1); ardẽ (VC, 1); ardẽdo 
(VC, 2); ardem (VC, 2); ardendo (S, 
1; VC, 2); ardeo (VC, 1); arder (VC, 6; 
EE, 1); ardera (VC, 3; EE, 2); arderem 
(VC, 1); arderia (VC, 1); arderõ (VC, 1); 
ardes (VC, 1); ardia (VC, 6); ardido (VC, 
5); ardidos (VC, 1); ardidos eram (VC, 
1); ardya (VC, 1); darder (VC, 1); sejã 
ardidos (VC, 1). Contextos: «arça e seja 
feita mayor e mais acreçẽtado» (VC); 
«Açẽdamos ergo o coraçõ jrmãos e arçã 
a as cousas de çyma nossos desejos» 
(VC); «emuia ou mãda o Lazaro que 
molhe o bico do seu dedo na augoa e 
que arefrẽte a minha lingoa porque arço 
em aquesta chama» (VC); «Aqueste 
muyto arde» (VC); «Mas ho homẽ arde 
em duas maneiras» (EE); «e ardẽ per 
caridade» (VC); «e o rico jaz ardẽdo 
cõ grãdes penas» (VC); «E queyma os 
vicios da cobijça da carne assy como se 
queymã e ardem os cardos e as spinhas» 
(VC); «os acholitos asçenden çyrios e 
teenos ardendo» (S); «E per tal amor 
como este ardeo todo aquelle que pode 
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cheguar aa verdade» (VC); «ca o fogo 
do amor que aquy começa de arder» 
(EE); «colher ho ham e deytar ho hã no 
fogo e ardera» (EE); «e os fariã perfeitos 
para arderem com elles» (VC); «e que 
guisa a terra arderia depois do bautismo 
da sua paixõ» (VC); «escapou de huũ 
fogo ao qual arderõ quãtas cousas auia» 
(VC); «e quãto mais sobes em bõdades 
tãto ascẽdes e ardes mais em seu amor» 
(VC); «o rico ardẽte ou que ardia no 
fogo jnfernal falleçeo» (VC); «porque 
sam Pedro era assy ardido» (VC); «se 
queremos seer feitos nõ pigriçosos mas 
ardidos e proueytosos» (VC); «porque 
mais ardidos eram que os outros» (VC); 
«e assy ardya com aficado desejo» (VC); 
«E elle leuaua o candyeiro e a candea 
que auia darder» (VC); «e mostresse 
o sangue de Christo aos caualleyros 
porque sejã ardidos na batalha» (VC).

ardidamente, adv. (de ardido + -mente). 
Ardentemente; com ardor. Formas: 
ardidamente (VC, 3); ardidamẽte (VC, 
3). Contextos: «Jesu ardidamente 
buscaae» (VC); «E quanto o justo mais 
ama deus ardidamente tanto se cauida 
mais auisadamente e cõtinuadamẽte 
de o offender» (VC); «e ardidamẽte 
me apegue a ellas» (VC); «E corrẽ 
muy fielmẽte e muy ardidamẽte e muy 
aficadamẽte» (VC).

ardor, subs. (do lat. ardore-m). Desejo; 
energia; entusiasmo. Formas: ardor 
(S, 3; TC, 1; VC, 43; EE, 3); ardores 
(S, 1; VC, 1). Contextos: «ca hy nõ ha 
ardor pello qual pasarom as almas no 
prugatorio» (S); «Se aiũtou as cousas 
tẽporaẽs cõ grãde ardor» (TC); «mouido 
cõ ardor de spiritu» (VC); «o ardor da 
caridade» (EE); «mata e quyta os ardores 
e cobiiças da luxuria» (S); «por auerdes 
depois mingoa de todo bẽ e teeres 
perante vos todo mal nos ardores pera 
sempre» (VC).

árduo, adj. (do lat. arduus, a, um). De 
difícil acesso; cansativo; penoso. 

Formas: ardua (VC, 3); arduas (S, 
2; VC, 5); arduo (S, 1). Contextos: 
«auemos a virtude por aspera e cara e de 
todo ardua» (VC); «Paciẽcia he sofrer 
omẽ de võtade e lõgamẽte as cousas 
muy arduas e graues per onestidade e 
proveito» (S); «em acomteer as cousas 
arduas e gramdes» (S); «O quarto he 
esforço pera bẽ obrar e pera cometer 
cousas arduas e fortes» (VC); «A 
esperança deu arduo e muy grande» (S).

areal, subs. (do lat. medieval arenale-m). 
Superfície coberta de areia. Formas: 
areal (VC, 1). Contexto: «de tal maneira 
que ajnda que todo o areal dos demonios 
e toda a sinagoga dos pecadores» (VC).

areia, subs. (do lat. arena-m). Partículas 
de natureza rochosa. Formas: area (VC, 
7; EE, 1); areas (TC, 1); darea (EE, 1). 
Contextos: «pequey senhor sobre o cõto 
da area do mar» (VC); «acreçeẽtarey tua 
semente como as estrellas do çeeo e a 
area que esta aa ourella do mar» (EE); 
«e ainda que as areas do mar fossem 
ouro nõ abastaria» (TC); «he huũa pouca 
darea» (EE).

aresta, subs. (do lat. arista-m). Pequena 
saliência; esquina. Formas: aresta (VC, 
1). Contexto: «poynos tu assy como 
roda: e assy como aresta ante a façe do 
vento» (VC).

argola, subs. (do árabe al-gullâ, colar). 
Aro de metal. Formas: argollas (VC, 
1). Contexto: «A archa tijnha duas 
argollas» (VC).

argueiro, subs. (formação desconhecida). 
Cisco; poeira. Formas: argueiro (VC, 2); 
argueyro (VC, 4). Contextos: «veeras e 
tiraras o argueiro do menor pecado do 
olho» (VC); «Porque pois. tu formiga. 
argueyro. cijza. e poo» (VC); «vees tu e 
cõsijras tu o argueyro» (VC).

arguir, vb. (do lat. arguere). Criticar; 
censurar. Formas: argue (VC, 6); arguẽ 
(VC, 1); arguhiã (VC, 1); arguĩdo (VC, 
1); arguindo (VC, 4); arguio (VC, 1); 
arguir (VC, 5); arguisse (VC, 1); arguyã 
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(VC, 2); arguyr (VC, 1); arguyes (EE, 1); 
seer arguido (VC, 1); seremos arguydos 
(VC, 1). Contextos: «e argue do mais ao 
menos» (VC); «e arguẽ que tam graue he 
o pecado dos que fazẽ escandallo» (VC); 
«E veendo os judeos que elle segũdo as 
obras arguhiã por tãto disserã que erã 
filhos de deus» (VC); «Outra razõ hy 
ha arguĩdo da cousa mayor aa menor» 
(VC); «per razom arguindo da cousa 
mayor» (VC); «E entom arguio Christo 
do menos ao mais» (VC); «os antigos 
diziã que arguir nõ era outra cousa se 
nõ demostrar» (VC); «assy como se 
arguisse em aquesta maneira» (VC); «(E 
murmurauã) e arguyã cõ os discipollos» 
(VC); «auia em preguntar e arguyr em 
contra» (VC); «Que nõ falla da carnal 
geeraçõ da qual tu arguyes» (EE); 
«poderia ajnda seer arguido assy» (VC); 
«atees de amanhaã seremos arguydos e 
reprehẽdidos de trayçõ» (VC).

argulhecer, vb. (de argulho + -ecer). 
O mesmo que orgulhecer: encher 
de orgulho; ensoberbecer. Formas: 
argulheça (VC, 1). Contexto: «nõ 
argulheça nẽ se alleuãte reuelãdo contra 
o spiritu» (VC).

argulho, subs. (do frâncico *urguli; pelo 
castelhano orgullo). O mesmo que 
orgulho: soberba; vaidade; altivez. 
Formas: argulho (VC, 7). Contextos: 
«husaraa da voõtade e outras de 
argulho ou soberua» (VC); «e a ponta 
da aduersidade vence o argulho do 
deleyto» (VC).

argulhoso, adj. (de argulho + -oso). O 
mesmo que orgulhoso: soberbo; altivo. 
Formas: argulhosa (VC, 2); argulhoso 
(VC, 3; EE, 1); argulhosos (VC, 3). 
Contextos: «Assi que guaanho teẽ a tua 
alma mezquinha da carne argulhosa» 
(VC); «pera cõ ella ẽsoberueçer e se 
fezer argulhoso» (VC); «Se alguũ pareçe 
argulhoso non teemos tal costume na 
ygreja de deus» (EE); «guay de vos que 
rijdes agora e sooes argulhosos» (VC).

argumentalmente, adv. (de argumental 
+  -mente ;  argumenta l ,  do  la t . 
argumentale-m). Com apresentação 
de provas; com argumentos. Formas: 
argumẽtalmẽte (TC, 1). Contexto: 
«argumẽtalmẽte tirã esto de hũa grosa 
que chamã iure comuni degretal» (TC).

argumentar, vb. (do lat. argumentari). 
Apresentar factos, provas e razões para 
convencer alguém; demonstrar; discutir. 
Formas: argumẽtar (VC, 1). Contexto: 
«podese argumẽtar que nõ has leixarõ 
perfeitamẽte» (VC).

argumento, subs. (do lat. argumentu-m). 
Raciocínio utilizado para provar ou 
refutar uma ideia. Formas: argomentos 
(VC, 1); argumento (S, 1; VC, 15); 
argumentos (VC, 2); argumẽto (S, 2; 
EE, 1; VC, 35); argumẽtos (VC, 11); 
argummento (VC, 1). Contextos: «mas 
tinge a sua façe de amarelidom per alguũs 
argomentos e geitos de fora» (VC); «he 
grãde substãçia das coussas que esperam 
argumento das coussas que nõ apareçẽ» 
(S); «tomam argumento que nom vierom 
daquella Arabia que comarca com Jndia» 
(VC); «E depois que procedeo per 
prouaçoões e argumentos» (VC); «Fe 
he sustancia das cousas que esperamos, 
argumẽto das cousas que aparecem» (S); 
«he argumẽto expresso que Christo cõ 
toda sua famillia nom tijnha dozentos 
dinheiros» (EE); «esto he que per mais 
argumẽtos se mostra auer desto prazer» 
(VC); «E elles faziã argummento per o 
contrayro» (VC).

arismético, subs. (do grego ¢ριθμητικός, 
pelo lat. arithmeticu-m). O mesmo que 
aritmético: o que se dedica ao estudo 
dos números. Formas: arismeticos (VC, 
1). Contexto: «Desy em fim da gloria 
he de saber que taaes e tam grandes e 
tantos som os prazeres nos ceeos que 
todollos arismeticos deste mũdo nom 
os poderiam contar» (VC).

arma ,  subs. (do lat.  arma ,  orum). 
Instrumento para ataque ou defesa. 



221Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

Formas: arma (VC, 4; C, 2); armas 
(SG, 2; S, 3; TC, 2; VC, 49; HV, 8; C, 
5; EE, 19); darmas (VC, 11; HV, 2; EE, 
1). Contextos: «A arma pois do diaboo 
o maao homẽ he assi como homẽ sem 
armas» (VC); «mandamos que pella 
primeira vez perca ha arma que lhe for 
achada» (C); «nem mãdem aas dic[tas] 
partes de Guinee e gentes dellas armas 
ferro madeira» (SG); «nũca trara nem 
tomara armas, saluo contra os enfiees» 
(S); «O .xxv. os que dam armas ou 
outras cousas aos moros» (TC); «non 
possa trazer armas deffensiuas nem 
offensiuas de qual quer forma e calidade 
que seja se nam huã faca ou duas» 
(C); «Milhor pelleja o homẽ justo em 
orãdo que infijndos homeẽs darmas 
scaramuçando» (VC); «tijnha de baixo 
de sy cem homeẽs darmas» (EE).

armadilha, subs. (segundo uns, do cast. 
armadija; segundo outros, de armada 
+ -ilha). Artifício para caçar animais. 
Formas: armadilha (VC, 1). Contexto: 
«em guisa que ou em hũa armadilha 
ou em outra caya a caça e seja filhada» 
(VC).

armadura, subs. (do lat. armatura-m). 
Vestimenta metálica que protegia o 
corpo dos guerreiros. Formas: armadura 
(EE, 5); darmaduras (SG, 1). Contextos: 
«Vestidevos ha armadura de deus» (EE); 
«e cõ seu sancto braço os defendera e 
tomara a armadura do amor daquelle» 
(EE); «quaes quer outros generos e 
quallidades darmaduras» (SG).

armar, vb. (do lat. armare). Munir de 
armas; preparar-se para um confronto 
bélico; aparelhar. Formas: arma (S, 2; 
VC, 3; EE, 1); armã (VC, 2); armaaes 
(VC, 1); armada (VC, 2; EE, 1); armado 
(VC, 7; EE, 2); armãdo (VC, 1); armados 
(VC, 11; HV, 3; EE, 1); armae vos (VC, 
1); armamdo (VC, 1); armar (S, 1; 
VC, 3; HV, 4; C, 1); armar se (VC, 1); 
armara (VC, 1; EE, 2); armasse (VC, 
1); armassem (HV, 3); armaua (VC, 1); 

armauã (VC, 1); armauante (VC, 1); 
armẽ (VC, 1); armemos (VC, 1; HV, 
1); armemos nos (VC, 1); armou (VC, 
1; HV, 1); armou se (VC, 1); darmar 
(VC, 1); fores armado (VC, 1); foy 
armada (HV, 1); sejã armados (VC, 1); 
som armados (VC, 1); somos armados 
(EE, 1). Contextos: «e se arma cõtra 
os pecados» (S); «deus arma a seus 
caualeiros» (EE); «estes se mostrarõ 
seer nuus da verdade: os quaaes se armã 
e aiũtando se mujtos» (VC); «E o vosso 
poderio per que vos armaaes cõtra a luz 
nas treeuas he» (VC); «a hoste armada 
como Dauid e outros muytos reys» 
(EE); «mas a coraçom armado donde 
procedeo o cuytello» (VC); «quando o 
forte armado guardo seu paaço» (EE); 
«e cõtra as cousas semelhãtes armãdo 
e guarneçendo os sentimẽtos» (VC); 
«E estes eram esẽtados e bem armados 
para guardar os valladores» (HV); «e vos 
muyto amados armae vos de cuydardes 
en sua paixõ» (VC); «E per sua paciencia 
armamdo e esforçamdo a nos» (VC); 
«ha mester de se armar de vertudes» 
(S); «deue cuydar em sua voõtade 
o tormẽto e door que auera e armar 
se com paciẽcia» (VC); «e armara a 
criatura para a vingãça dos ĩmigos» (EE); 
«por tal que per seu exẽplo armasse 
os discipollos a soportar paixõ» (VC); 
«que todos se armassem de pee e de 
cauallo» (HV); «e nos dias de gramdes 
festas se armaua» (VC); «E elles cõtra 
o verdadeiro cordeiro se aleuãtauã e 
armauã» (VC); «e armauante das armas 
spirituaaes» (VC); «som asanhadas 
per nos que se armẽ cõtra nos» (VC); 
«Armemos a nos meesmos contra toda 
sanha» (VC); «porẽ armemos nos nos 
meesmos de bõas obras» (VC); «E logo 
Pilatus se armou cõ el rey Archileus» 
(HV); «per vezes armou se do signal 
da cruz» (VC); «E assy como em 
signal de dignidade huũs tragem cota 
darmar. balteyo ou çinto darmas» 
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(VC); «porque se destas fores armado 
e guarnido poderas ligeiramẽte vẽçer 
os teus aduersarios e jmijgos» (VC); 
«foy armada em .xv. dias» (HV); «atees 
que nõ sejã armados» (VC); «porque 
som armados per a consiraçõ daquestas 
cousas» (VC); «pella paixõ de Christo 
somos armados cõtra a soberba» (VC).

armonia, subs. (do grego ¢ρμονία, pelo lat. 
harmonia-m). O mesmo que harmonia: 
conjunto de sons musicais que produzem 
uma sensação agradável. Formas: 
armonias (VC, 1). Contexto: «Oo se 
todollos doçes stormẽtos da musica. 
e todallas cellestriaaes armonias. e 
terreaaes mellodyas procedessem do 
meu coraçõ e fossem pera çima» (VC).

aromático, adj. (do grego ¢ρωματικός, 
pelo lat. aromaticus, a, um). Com 
cheiro agradável. Formas: aromatico 
(VC, 1; RP, 1). Contextos: «com odor 
aromatico» (VC); «por ho boõ cheyro e 
aromatico, se recrea o coraçõ e o sprito 
do homẽ» (RP).

arquissinagogo, subs. (do lat. archisyna-
goga). O chefe da sinagoga. Formas: 
archisinagogo (VC, 2); archisynagogo 
(VC, 5); archysinagogo (VC, 1). Con-
textos: «Pero archisinagogo do qual se 
adiãte logo segue se entẽde aquelle que 
he ypocrita» (VC); «O archisinagogo 
entẽdia mal a ley» (VC); «e tã bẽ por 
acreçẽtar a sperãça do archisynagogo» 
(VC); «Onde seguesse. (que respondeo 
ao archysinagogo) .s. o prĩcipe da sina-
goga» (VC).

arquiticlino, subs. (do lat. architriclinu-m). 
Mordomo; despenseiro. Formas: 
archeticlino (VC, 1); architiclino (VC, 
5). Contextos: «o archeticlino gostou 
agoa feita em vinho» (VC); «steue 
presente nas vodas de architiclino» 
(VC); «tomaae e leuaae a architiclino» 
(VC); «E pareçe que este architiclino 
era alguũ sacerdote daquelle tempo que 
staua presente nas vodas pera fazer as 
beẽçoões» (VC).

arra, subs. (do lat. arrha-m, forma 
abreviada de arrhabo, onis). Acordo 
que assegura futuras obrigações; dote; 
penhor; promessa. Formas: aras (TC, 
2); arra (S, 1; VC, 2); arras (S, 9); darras 
(S, 1). Contextos: «E outrosi recebeo 
aras de spritu sãcto asy como esposa» 
(TC); «E ysto fecto, em alguũs lugares 
lhe mete huũ anel na maão dela en sinal 
de arra» (S); «estabaleçeo a dar anel en 
arras aas esposas» (S); «deues auer que 
toda mingoa e pobreza ajas em ti por 
promessa e arra e escada e salla de vida 
eternal» (VC); «a qual he arra e penhor 
ou signal da gloria» (VC); «se alguũ der 
algũa cousa en dote ou ẽ arras a algũ ou a 
alguũa» (S); «quando algũ promete pera 
se casar com algũa ou ella con elle e lhe 
da arras ou algũas cousas que sejam em 
logar darras» (S).

arraial, subs. (talvez do antigo reial, tenda, 
este do lat. regale-m, relativo a rei). 
Acampamento militar. Formas: araial 
(HV, 5); araiall (HV, 3); arayal (VC, 1; 
HV, 1); arraaes (EE, 1); arrayal (HV, 
1); arreal (VC, 1; EE, 1). Contextos: 
«o araial he mĩgoado da augoa» (HV); 
«que nẽhuũ judeu nõ possa sair nem se 
chegar ao araiall sem vossa voõtade» 
(HV); «nõ temerõ as tẽdas e arayal 
dos imijgos» (VC); «destruyrom os 
arraaes dos jnmigos» (EE); ante manhaã 
partimos do arrayal» (HV); «e estas 
som as guyadores e ẽcaminhadores de 
todo o arreal da ygreja» (VC); «Judas 
Machabeo moueeo seu arreal contra 
Gorgia» (EE).

arraiar, vb. De a- + raiar). Emitir raios; 
irradiar; fulgir. Formas: arayarse (EE, 
1); arrayada (EE, 1); arrayado (EE, 1); 
arrayaouho (EE, 1); arrayouho (EE, 
1). Contextos: «(Non trabalhã) pera 
arayarse» (EE); «E assy posto que 
vossa senhoria seja de seu tan arrayada 
e gua[r]neçida de tantas e tam nobres 
inclinaçoões» (EE); «arrayaouho por 
seus trabalhos» (EE); «Conuem a saber, 
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vistido e arrayado tam luzidamente» 
(EE); «arrayaouho por seus trabalhos» 
(EE); «arrayouho por seus trabalhos e 
cõprio os» (EE).

arrancamento, subs. (de arrancar + 
-mento). Ato ou efeito de arrancar; 
extração. Formas: arrãcamento (VC, 
1); arrancamento (VC, 1); arrancamẽto 
(VC, 1). Contextos: «onde se defende 
o arrãcamento trigoso dãpnoso e 
suspeitoso» (VC); «rigoso he aquelle 
arrancamento o qual nom preçede 
a amoestaçõ» (VC); «em estas tres 
maneiras he defeso o arrancamẽto que 
se nom faça» (VC).

arrancar, vb. (segundo uns, do lat. 
eruncare; segundo outros, do germânico 
hring, romper fileiras). Puxar ou tirar 
com força; desenraizar; retirar. Formas: 
arãca (VC, 1); arãcã (VC, 1); arãcar 
(VC, 1); arancar (VC, 2); arrãca (VC, 
1); arrãcada (VC, 1); arrãcar (VC, 2); 
arrãcara (VC, 1); arrãcou (VC, 1); 
arranca (VC, 3); arrancada (VC, 1); 
arrancãdo (VC, 1); arrancar (VC, 5); 
arrancara (EE, 1); arrancarenselhes (VC, 
1); arrancarom (VC, 1); arranque (VC, 
1); arranquẽ (VC, 1); arranquees (VC, 1); 
arrãquemos (VC, 1); fosse arrãcado (VC, 
1); he arrancada (VC, 1); seer arrãcado 
(VC, 1); seer arrancada (VC, 1); seja 
arãcado (VC, 1); sera arrãcada (VC, 1). 
Contextos: «a liçom spiritual sanctifica 
e arãca a graça do spiritu onde jaz 
soterrada» (VC); «mas estes outros se 
arãcã e cortã como se fossem mẽbros» 
(VC); «Outra cousa he nõ emcorporar 
aquello que falleçe. e outra arãcar 
aquelles que som ja encorporados» 
(VC); «porque nõ he tempo em quanto 
aquy viuemos de arancar os crauos» 
(VC); «da sua ygreja cada dya arrãca. e 
tira as maas heruas» (VC); «a qual quis 
o senhor da vinha que fosse cortada e 
arrãcada» (VC); «os quaaes deuem 
arrãcar os viçios» (VC); «porque elle 
arrãcara ja as raizes e as spinhas da 

perfia» (VC); «per mouimẽto da agua se 
arrãcou e veo a nadar» (VC); «quanto 
se mais arranca das cousas deçima» 
(VC); «e cõ seu apetito que nõ pode seer 
farto he de todo aqui arrancada» (VC); 
«adubassem ou laurassem arrancãdo 
os viçios assi como spinhas» (VC); 
«Assy como perteemçe ao ortellam 
arrancar as maas heruas e dãpnosas» 
(VC); «Toda prãta que meu padre non 
prantou se arrancara de rayz» (EE); 
«ca sabia que por amor delle auiã tãta 
door como arrancarenselhes as almas 
e partirẽse das carnes» (VC); «per seu 
enduzimento o roubarom e arrancarom 
e embarguarom o fructo» (VC); «e aa dur 
he achado velho que se arranque e tire 
dos pecados acustumados» (VC); «e que 
arranquẽ de sy as cousas maas e enxertẽ 
ou chãtem as bõas» (VC); «Porque 
per ventura colhẽdo nos a heruilhaça 
nõ arranquees de mestu[r]a cõ ella o 
trigo» (VC); «e arrãquemos as spinhas 
da auareza» (VC); «se fosse arrãcado 
ante que fosse acusado» (VC); «Quãdo 
os sanctos pecam entom he aballada e 
mouida a pedra. mas nõ he arrancada» 
(VC); «nũca podera seer arrãcado dos 
seus corações» (VC); «nõ cõsintiras que 
algũa hora seja arãcado da profundeza 
do teu coraçõ» (VC); «por quanto nõ he 
cõsoante aa ley de deus (sera arrãcada)» 
(VC).

arranhar, vb. (talvez do cast. arañar). Ferir 
com as unhas; esgadanhar. Formas: 
aranhado (VC, 1); arranhandoo (VC, 
1); he aranhado (VC, 1). Contextos: 
«que nõ ficasse ferido e aranhado» 
(VC); «e fezeo torçer atormentandoo e 
arranhandoo» (VC); «sextamẽte de todo 
he aranhado e lãçado per a terra» (VC)

arrastrar, vb. (de a- + rastro + -ar; rastro 
do lat. rastru-m, ancinho). O mesmo 
que arrastar: levar de rastos; conduzir 
à força. Formas: arastrãdo (VC, 2); 
arastre (VC, 1); arrastrãdo (VC, 2). 
Contextos: «nõ se lhe venha arastrãdo 
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aleuãtamẽto de louuor» (VC); «nom se 
arastre vijndo ao homẽ logo adiante» 
(VC); «Tirarõme arrastrãdo e nõ o 
senti» (VC).

arrazoado, adj. (do part. de arrazoar, o 
mesmo que razoar). Razoado; razoável; 
sensato. Formas: arazoado (VC, 2); 
arrazoada (EE, 1). Contextos: «em a 
falla pessado e de autoridade e bem 
arazoado de poucas pallauras e certas» 
(VC); «Mas nõ o cuydado arazoado e 
tẽperado» (VC); «trazeeo ao bem (em 
spiritu de mãsydon) .s. arrazoada e 
manssamẽte» (EE).

arrear, vb. (do gótico redan, pelo lat. 
vulgar *arredare, adornar). Pôr arreios 
em; aparelhar; enfeitar. Formas: arrea 
(EE, 2); arreada (EE, 3); arreado (EE, 1). 
Contextos: «A lingoa do sabedor arrea 
a sçiẽçia» (EE); «quãdo vier achalla 
varrida e arreada» (EE); «em huũ paaço 
grande arreado» (EE).

arrebatadamente, adv. (de arrebatado + 
-mente). Com precipitação. Formas: 
arrebatadamente (TC, 1). Contexto: 
«Se come arrebatadamente a uiãda mal 
mastygada e muito» (TC).

arrebatadiço, adj. (de arrebatado + -iço). 
Imprudente. Formas: arrebatadiço (EE, 
1). Contexto: «e poren lhe chamauã 
arrebatadiço e sandeu» (EE).

arrebatamento, subs. (de arrebatar + 
-mento). Ato ou efeito de arrebatar; 
exaltação; ascensão. Formas: areba-
tamento (EE, 1); arebatamentos (VC, 
1); arrabatamento (S, 1); arrebatamento 
(VC, 1; EE, 1); arrebatamẽtos (VC, 2). 
Contextos: «e creese este arebatamento, 
seer feyto na sua conuersam» (EE); «E os 
seus arebatamentos da os a rayba» (VC); 
«cay dalto por sseu apressuramento e 
arrabatamento» (S); «Assi como na 
força e arrebatamento dos ventos se 
pareçe se he bem arreyguada a aruor» 
(VC); «Que fora arrebatado atee o çeeo 
terceiro, e saydo daquelle arrebatamento 
daua graças a deus» (EE); «nom faças 

grande conta das visoões e sentimẽtos 
ou arrebatamẽtos seus delles» (VC).

arrebatar, vb. (de arrebate ou arrebato + 
-ar). Levar pelos ares; arrancar; tomar. 
Formas: arebata (VC, 2; EE, 2); arebataa 
(VC, 1); arebatado (VC, 1); arebatados 
(VC, 3); arebatando (VC, 1); arebatarã 
(VC, 1); arebatou (VC, 2); arrebatã (EE, 
1); arrebatada (VC, 1); arrebatado (S, 
1); arrebatar (VC, 2); arrebatẽ (VC, 1); 
arrebatemos (VC, 1); auia arrebatada 
(VC, 1); fora arrebatado (EE, 1); foy 
a rebatado (VC, 1); foy arrebatado 
(EE, 1); seja a rebatado (VC, 1); seram 
arrebatados (VC, 1); seremos a rebatados 
(VC, 1); seeremos arrebatados (EE, 1): 
somos arrebatados (VC, 1). Contextos: 
«e por grãde se teẽ alli aquelle que 
arebata o cuydado ou trabalho de algũa 
obra vil e desprezada» (VC); «o açor 
veẽ a ella e arebataa» (VC); «ante que 
venha aquelle juyzo arebatado vniuersal 
da morte» (VC); «os quaaes arebatados 
per a morte mezquinha» (VC); «os ajũta 
ãbos ou arebatando a namorada ou 
tragẽdo a ella o amigo» (VC); «e depois 
que juntos forẽ as nuueẽs os arebatarã» 
(VC); «a nuue ho arebatou dos seus 
olhos» (VC); «vijndo a morte arrebatada 
a ffe vẽça o seu spãto e a sperãça o 
tẽpere» (VC); «con violencia o arrebatã 
assy meesmo no ĩferno» (EE); «força 
he huũ feito arrebatado de hũa cousa 
mayor e de mais poderio que nõ pode 
ser escussado nẽ quitado» (S); «todos 
aquelles que arrebatar fora da archa» 
(VC); «os demoões nõ lhes arrebatẽ as 
almas» (VC); «E nos pois nom tomemos 
nem demandemos os louuores de nos 
meesmos. nem arrebatemos ante do 
tempo o juyzo de deos» (VC); «a qual da 
vida auia arrebatada e filhada a morte» 
(VC); «fora arrebatado atee o çeeo» 
(EE); «a qual cousa se entẽde em Helias 
que foy a rebatado no carro do fogo» 
(VC); «Foy arrebatado ao parayso» 
(EE); «Mas que quer que lhe viera a 
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voõtade damar que seja a rebatado e 
leuado ally onde se ajũta todo o cursso 
do amor» (VC); «por que estes no aar 
seram arrebatados para hirem a reçeber 
o senhor» (VC); «Jũtamente seremos 
a rebatados com elles nas nuuees e 
leuados ao aar» (VC); «juntamẽte 
seeremos arrebatados cõ aquelles nas 
nuueẽs» (EE); «e somos arrebatados e 
promouidos a ellas» (VC).

arrebato, subs. (de a- + rebato). O mesmo 
que rebate: sinal de alarme; grito. 
Formas: arebato (EE, 1); arrebato (VC, 
1). Contextos: «falla cõ arebato» (EE); 
«Ex aqui o temor dos pecados e da jra de 
deus do temor e perijgo da jnfirmidade 
que vẽ de arrebato: e da emcertidõ» 
(VC).

arrebentar, vb. (de a- + rebentar, este 
talvez do lat. vulgar *repentare). 
Abrir-se; romper-se; gritar. Formas: 
arebente (VC, 1); arebẽtassem (VC, 1); 
arrebemtara (VC, 1); arrebenta (VC, 1; 
EE, 2); arrebentãdo (VC, 1); arrebentou 
(VC, 2; EE, 1); arrebẽtara (VC, 1); 
arrebẽtassem (VC, 1); arrebẽtem (EE, 
1). Contextos: «e deso my sollape e 
arebente ou enfestulleça» (VC); «por 
tal que os outros dez nõ arebẽtassem cõ 
ẽueja» (VC); «perventura o coraçom da 
virgem arrebemtara com door» (VC); 
«Allegra te maninha que non pares 
arrebenta e da vozes» (EE); «porque 
da sua nasçença nõ era elle mudo e 
logo arrebentãdo ou dãdo» (VC); 
«arrebentou por meo e sayrõ se lhe 
fora as emtradanhas» (EE); «e cõ o seu 
enchimẽto arrebẽtara» (VC); «Digna 
cousa era que as tripas e entradanhas 
que cõceberõ a trayçõ caessem rotas 
e arrebẽtassem» (VC); «nõ podẽ lõgo 
tem[p]o abscõdersse que nom arrebẽtem 
ẽ alguũ sinal» (EE).

arrebolado, adj. (do part. de arrebolar, 
este de a- + rebolar). O mesmo que 
rebolado: que rola. Formas: arrebollada 
(VC, 1). Contexto: «Milhor he leue 

peendẽça ledamente cõprida que pesada 
cõ constrãgimẽto e arrebollada ou 
empuyxada» (VC).

arrecada, subs. (talvez do árabe al-akrat, 
brinco). Brinco de ouro em forma de 
argola. Formas: arecadas (VC, 1). 
Contexto: «E que scolhamos ãte a 
cruz que as arecadas ou chaparias e 
guarnimẽtos e cheuas do mũdo» (VC).

arrecadar, vb. (de a- + recadar). Recolher; 
receber; juntar; guardar. Formas: a 
recada (VC, 1); arecadarom (EE, 2); 
arecadou (EE, 1); arracadar (VC, 1); 
arrecada (EE, 3); arrecadar (C, 1; EE, 
3); arrecadẽ (EE, 1); arrecadem (EE, 
1); arrecadou (EE, 1). Contextos: «a 
qual requere e a recada aos mortos as 
moradas eternaaes» (VC); «as molheres 
por resurreyçam arecadarom seus 
filhos mortos» (EE); «Pois se Hellias 
con huũa oraçom arecadou tanto» 
(EE); «E aquelles que vijnhã aaquella 
çidade de Bethleẽ por algũas causas 
arracadar acustumauã de poer aly as 
bestas» (VC); «a qual ella arrecada ao 
peccador» (EE); «ante o faça saber ao 
abade que o vaa dizimar e arrecadar 
o seu dizimo» (C); «teue esperança de 
arrecadar delle a saude do seu filho» 
(VC); «por seus mereçimentos e ajudas 
arrecadẽ com deus aa fym seer reçebidos 
na vida eterna» (EE); «por que por elle 
arrecadem de deus a misericordia» (EE); 
«E a hora do que arrecadou aa hora da 
saude reçebida» (EE).

arrecear, vb. (de a- + recear). O mesmo 
que recear: ter receio ou medo de; temer. 
Formas: arreçea (VC, 3); arreçear (VC, 
1); arreçeas (VC, 1); arreçeemos (VC, 
1); arreçeo (VC, 1). Contextos: «e que 
nõ arreçea por deus padeçer quaaes 
quer males» (VC); «e fezesse refrear e 
arreçear os pecãtes e malfazẽtes» (VC); 
«e quaaesquer cousas que arreçeas 
outorgaas de graado» (VC); «mas por 
nos ensinar que arreçeemos de husar 
das viandas prezadas e de gramde 
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vallia» (VC); «esto he jrmaãos. que eu 
arreçeo» (VC).

arreceber, vb. (de a- + receber). O mesmo 
que receber. Formas: areçebe (VC, 1); 
areçeber (VC, 1; HV, 1); arreçeba (VC, 
1); arrecebellos (VC, 1); arreceber (VC, 
1); arreçeber (VC, 2; HV, 1; EE, 1); 
arreçebera (VC, 1); arreçeberes (VC, 
1); arreceberõ (VC, 1). Contextos: 
«mas des aquesta hora areçebe em 
tua» (VC); «vierõnos areçeber cõ muy 
grãde alegria» (HV); «porque em fim te 
arreçeba na gloria sua» (VC); «fosse 
de seu graado arrecebellos assy como 
prestes para a paixõ» (VC); «mas amte 
elle sta mais prestes para dar a graça: que 
aquelle para arreceber» (VC); «sayrõ 
fora arreçeber os emperadores» (HV); 
«os doões, que ho agradeçimento do 
benefiçio reçebido despoõe arreçeber 
outro» (EE); «e ajnda que nõ podia de 
boa voontade arreçebera se lha derom» 
(VC); «Jesu que quiseste someter 
te arreçeberes sem porque» (VC); 
«estes malditos que a tijnham presente 
arreceberõ com tãtos doestos e a 
cobrirõ» (VC).

arredar, vb. (do lat. ad + retro, para trás). 
Desviar; apartar; afastar. Formas: areda 
(TC, 1); aredado (VC, 1); aredãdo se 
(VC, 1); aredar (VC, 1); aredaua (VC, 
1); aredou (TC, 1); arreda (VC, 4; EE, 
1); arredãdo me (VC, 1); arredam (VC, 
2); arredando (VC, 1); arredandonos 
(VC, 1); arredar (VC, 1); arredas (VC, 
1); arredasse (EE, 1); arredate (VC, 1; 
EE, 1); arrede (VC, 2); arredesse (VC, 
1); arredey (VC, 1); arredouho (EE, 
1); seremos aredados (VC, 1); somos 
aredados (VC, 1). Contextos: «areda 
teus pees de taaes caminhos» (TC); 
«calladamente aredado da cõpanha» 
(VC); «e que a nom encolha nem tirem 
pera sy aredãdo se de fazer boas obras» 
(VC); «penssoso proposito de se aredar 
sempre de mal» (VC); «assy como 
aquelle que se aredaua e afastaua da 

pompa e oufana» (VC); «Se se aredou de 
ueer as cousas boas e sãctas e honestas» 
(TC); «Arreda te Sathanas» (EE); «e 
arredãdo me de deus e matãdo minha 
alma» (VC); «nõ sabendo o que ham 
de fazer arredam e reuoluẽ a orelha 
por nõ a ouuirẽ» (VC); «e assi leguẽ 
e assi soltẽ nõ se arredando de paz e 
cõcordia» (VC); «aos quaaes auersairos 
deuemos obedeçer arredandonos dos 
pecados» (VC); «deuẽse arredar dos 
paaços dos nobres» (VC); «Oo doçe Jesu 
porque arredas e afastas dos teus muyto 
desejados pees» (VC); «rogoulhe que a 
arredasse huũ pouco da terra» (EE); «Per 
longo tempo fezeste fornizio: arredate 
do huso do casamẽto que he licito» (VC); 
«e que me arrede dos malles fazẽdo de 
todos abstinẽcia» (VC); «nõ se chegue 
a esta mesa arredesse della» (VC); 
«A minha face nom arredey dos que 
cospiam em ella» (VC); «arredouho da 
terra» (EE); «curemos de o seguir e nom 
seremos aredados do seu corpo» (VC); 
«ca em tanto ajnda somos aredados de 
amar nossos jnmijgos» (VC).

arredondado, adj. (do part. de arredondar, 
este de a- + redondo + -ar; redondo do 
lat. rotundus, a, um, em forma de roda). 
Que é redondo, esférico ou circular. 
Formas: aredondada (VC, 1). Contexto: 
«e assy a boa obra se for aredondada e de 
todas partes bẽ aplanada» (VC).

arredor, adv. (de a- + redor, este, segundo 
uns, do lat. rotatore-m; segundo outros, 
do lat. retro). Em redor; em volta. 
Formas: arredor (VC, 1; EE, 1). 
Contextos: «buscando per os lugares 
daly arredor» (VC); «non podendo 
emtrar perante a presença de Christo 
pella gẽte que estaua arredor pello 
telhado da casa o guindarom» (EE).

arrefeçar, vb. (de a- + refece + -ar). 
Tornar refece; aviltar; rebaixar. Formas: 
arrefeçar (VC, 1); fosse arefeçada 
(VC, 1); seer arefeçado (VC, 1); seja 
arrefeçado (VC, 1). Contextos: «E por 
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se nõ arrefeçar e auiltar a cousa que nõ 
pode seer extimada quando he aprezada» 
(VC); «mas porque nõ fosse arefeçada 
em seendo desuestida» (VC); «E assy 
quiseste seer arefeçado por tam pequeno 
preço» (VC); «o sabe prezar sobre todas 
cousas porque nom seja arrefeçado» 
(VC).

arrefece, adj. (de a- + refece). O mesmo 
que refece. Formas: arefeçe (VC, 1). 
Contextos: «nascido he em na strabaria 
e cingido da sua madre com fayxa vil e 
arefeçe nom tijnha casa» (VC).

arrefecer, vb. (de a- + refecer, este do 
lat. refrigescere). Esfriar; abrandar; 
desalentar. Formas: a refeeçera (VC, 
1); arefeça (VC, 1); arefeçe (VC, 4); 
arefeçendose (VC, 1); arefeçer (VC, 1); 
arefeçerom (VC, 1); arefeeça (VC, 2); 
arefeeçemos (VC, 1); arefeeçeo (VC, 
1); arefeeçer (VC, 1); arefeeçera (VC, 
3); arefeeçesse (VC, 1); arreefeeçe (VC, 
1); arrefeçẽ (VC, 1); arrefeeça (VC, 1); 
arrefeeçe (VC, 1); arrefeeçẽ (VC, 1). 
Contextos: «Quando a maldade for 
multiplicada e acreçẽtada a refeeçera 
o amor» (VC); «porque nõ arefeça a 
caridade de deus» (VC); «E porque o 
corpo em fraqueçe ou o spiritu arefeçe?» 
(VC); «arefeçendose e deslouuandose e 
doestandose» (VC); «e aquelle semea 
jgnorancia que chegua e culpa que faz o 
homẽ arefeçer» (VC); «Se tardara mais 
cada dia os homẽs menos creerom e 
arefeçerom» (VC); «e porque a avõdosa 
maldade nõ arefeeça ẽ my o ardor 
da caridade» (VC); «e aas mayores 
arefeeçemos» (VC); «nõ arefeeçeo nẽ 
çessou de pedir» (VC); «a santa pobreza 
faz arefeeçer o ardor da cobijça das 
cousas temporaaes» (VC); «Arefeeçera 
digo do fogo do amor de deus» (VC); 
«E auia medo que a memoria e amor 
do seu meestre arefeeçesse em seu 
peito» (VC); «assi como a panella ou 
vaso que nõ he coberto çedo se çuja 
e aquello que dẽtro está arreefeeçe 

aginha» (VC); «ou quando arrefeçẽ 
cõ priguiça» (VC); «nõ arrefeeça e 
seja preguiçoso aa cõtẽplaçom» (VC); 
«nom se apagua aquy o seu amor. nem 
arrefeeçe nem pereçe» (VC); «E porque 
os que arrefeeçẽ e sam tibos em obrar 
bẽ» (VC).

arrefecimento, subs. (de arrefecer + 
-mento). Ato ou efeito de arrefecer; 
esfriamento. Formas: arefeeçimẽto 
(VC, 1). Contexto: «e o postumeiro 
sera em fogo contra a frieldade ou 
arefeeçimẽto da caridade» (VC).

arrefém, subs. (de a- + refém, este do árabe 
rihan). O mesmo que refém: pessoa que 
fica contra a sua vontade em poder de 
outrem como garantia de algo a ser feito. 
Formas: arefeẽs (VC, 1); «Oo senhora 
o mundo te fez e te deu por arefeẽs do 
seu promitimento» (VC).

arrefentamento, subs. (de arrefentar + 
-mento). Ato ou efeito de arrefentar; 
arrefecimento. Formas: a reffeẽtamẽto 
(VC, 1); arefeentamẽto (VC, 1); 
arefeẽtamẽto (VC, 1); arefentamẽto (VC, 
1); arrefentamento (VC, 1). Contextos: 
«como por a reffeẽtamẽto e vaguar dos 
outros» (VC); «lança fora ha tibeza do 
arefeentamẽto e do frio» (VC); «por 
mostrar que o arefeẽtamẽto de taes 
como estes nõ he mereçedor de mãjares 
cellestriaaes» (VC); «A primeira cousa 
he arefentamẽto de bẽ fazer» (VC); 
«começou o coraçõ de se açender em 
amor diuinal. e o arrefentamento se 
partyo» (VC).

arrefentar, vb. (talvez de arrefecer + 
-entar). Esfriar pouco a pouco; arrefecer. 
Formas: arefeenta (VC, 1); arefeente 
(VC, 1); arefenta (VC, 1); arefẽta (VC, 
1); arrefeẽtar (VC, 1). Contextos: «Ou 
em aquelles meesmos em que cresce 
a maldade em elles se arefeenta a 
caridade» (VC); «he necessario que o 
fogo aqueente e a neue arefeente» (VC); 
«e assi a mãsidõ arefenta a quẽtura da 
sanha» (VC); «A çaphira dizẽ que he 
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fria ou arefẽta a queentura de dentro» 
(VC); «vntaua os cõ aquelle vnguẽto 
precioso por arrefeẽtar o esquẽtamẽto 
que tijnhã» (VC).

arrefido, adj. (do part. de arrefecer). 
Arrefecido; enregelado. Formas: 
arrefijdo (VC, 1). Contexto: «E como 
Pedro arrefijdo per o fryo da infieldade 
se estaua acaentãdo aadefora» (VC).

arrefrentar, vb. O mesmo que arrefentar. 
Formas: arefrẽte (VC, 1). Contexto: 
«emuia ou mãda o Lazaro que molhe o 
bico do seu dedo na augoa e que arefrẽte 
a minha lingoa porque arço em aquesta 
chama» (VC).

arrefrescar, vb. (de a- + refrescar, este do 
lat. medieval refrescare). Tornar mais 
fresco; alimentar. Formas: arefresca 
(VC, 1). Contexto: «E nõ soomente o 
como arefresca .s. o filho que he cada 
huũ pecador penitente se se asenta aa 
mesa de Christo mas ajnda o padre e seus 
seruidores hã refresco» (VC).

arregularidade, subs. (de a- + regulari-
dade). O mesmo que irregularidade: 
ação ou carácter que está fora da norma. 
Formas: arregularidade (S, 1). Contex-
to: «sse cayo en arregularidade, sse he 
jugador» (S).

arreigar, vb. (do lat. arradicare). Lançar 
raízes; prender à terra; estabelecer; 
fixar. Formas: a reigada (VC, 1); 
areigua as (VC, 1); arreigou (VC, 1); 
arreiguandoa (VC, 1); arreygã (VC, 1); 
arreygados (VC, 1); arreyguada (VC, 2); 
arreyguada he (VC, 1); arreyguadas (VC, 
1); arreyguados (VC, 1); arreyguam (VC, 
1); foy arreiguada (VC, 1); he arreiguada 
(VC, 1). Contextos: «(Esta geeraçõ de 
demonios) a reigada no spiritu e na 
carne segundo a causa que sobredicto 
he» (VC); «e areigua as nos coraçoões 
daquelles que som messegeiros» (VC); 
«e por tanto se fundou e arreigou 
assy na humildade desprezo» (VC); 
«ensinãdoa e arreiguandoa das cousas 
diuinaaes» (VC); «e depois que lançã 

rayzes e arreygã na terra: cessam de as 
reguar» (VC); «Em caridade arreygados 
e fundados seede» (VC); «he fundada 
e arreyguada na caridade» (VC); «a 
qual agora ja arreyguada he e feyta» 
(VC); «nom teem as rayzes ficadas 
nem arreyguadas» (VC); «Em caridade 
arreyguados» (VC); «e por tanto nom 
se arreyguam no bem» (VC); «Depois 
que a ffe foy arreiguada entõ foy 
chamado pera seer apostollo Paulo que 
era leterado» (VC); «por aquesta febre he 
arreiguada nos ossos e membros» (VC).

arreio, subs. (regressivo de arrear). 
Adorno; enfeite. Formas: arreos (EE, 1). 
Contexto: «porque as medidas, moedos, 
vistidos, arreos» (EE).

arremedação, subs. (de arremedar + 
-ção). Ato ou efeito de arremedar; 
arremedo. Formas: aremedaçõ (VC, 
1). Contexto: «E assy acerca da paixõ 
deue seer aremedaçõ e seguimẽto pera 
purgaçõ e encaminhamẽto nosso» (VC).

arremedador, subs. (de arremedado + -or). 
Aquele que arremeda; imitador. Formas: 
aremedadores (VC, 2); arremedadores 
(VC, 1; EE, 1). Contextos: «porque 
sejamos seguidores e aremedadores 
da sua voõtade e cõuersaçõ» (VC); 
«Os mõges arremedadores som ou 
seguidores dos apostollos» (VC); «Seede 
arremedadores de deos» (EE).

arremedar, vb. (de a- + remedar). Imitar 
a voz ou os gestos de alguém; seguir; 
apresentar. Formas: a remeda (VC, 1); 
a remedãdo (VC, 1); aremeda (VC, 5); 
aremedã (VC, 2); aremedãdo (VC, 1); 
aremedãdoo (VC, 2); aremedam (VC, 
1); aremedamos (VC, 1); aremedando 
(TC, 1; EE, 1); aremedando me (VC, 
1); aremedao (VC, 1); aremedar (VC, 
7); aremedarẽ (VC, 1); aremedas (VC, 
1); aremedassemos (VC, 1); aremede 
(VC, 1); aremedemollo (VC, 1); 
aremedemos (VC, 1); arremeda (VC, 9); 
arremedã (VC, 4); arremedaae (EE, 1); 
arremedaas (VC, 1); arremedam (VC, 1); 
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arremedando (VC, 5); arremedando te 
(VC, 1); arremedao (VC, 1); arremedar 
(VC, 15; EE, 2); arremedaras (VC, 
1); arremedarẽ (VC, 1); arremedarees 
(VC, 1); arremedarmos (VC, 1); 
arremedarom (VC, 1); arremedassem 
(VC, 1);  arremedauam (VC, 1); 
arremedauãno (VC, 1); arremede (VC, 
2); arremedẽ (VC, 1); arremedemos (VC, 
2); arremedes (VC, 1); he aremedada 
(VC, 1). Contextos: «Aquelle pois 
tem o nome de Christo em vaão que 
nõ a remeda Christo» (VC); «per 
o pee da voõtade a remedãdo a sua 
vida» (VC); «mas a ymagẽ do homẽ 
nõ aremeda saluo outro homẽ» (VC); 
«E aquelles som tẽperados que a sua 
vida aremedã ou seguẽ» (VC); «soo 
segũdo a minha maneyra e condiçom te 
sygua aremedãdo tua vida» (VC); «pera 
o verdes ou seguirdes aremedãdoo per 
o bẽ» (VC); «como aremedam a voz de 
seu padre» (VC); «e aremedamos a paixõ 
do senhor spergẽdo alguũ sangue» (VC); 
«pequey outrosi rindo e escarnecendo 
e aremedando» (TC); «(e me seguẽ) 
aremedando me aqui per graça» (VC); 
«Aremedao e sigue» (VC); «podẽ 
aremedar e mostrar que ham os seruos 
do dyaboo» (VC); «saluo por aremedarẽ 
aquelle que desprezadas as companhas 
dos angeos disse» (VC); «quanto em 
a sofrẽça daquella te nẽbrares que 
segues ou aremedas a my» (VC); 
«porque ẽsinou nos que aremedassemos 
e siguessemos a sua paixõ» (VC); «Ca 
ajnda que arte aremede a natureza» 
(VC); «o qual na voontade veemos e 
aremedemollo nas obras» (VC); «Quer o 
senhor que nos aremedemos e siguamos 
o padre em auer misericordia» (VC); 
«arremeda e segue aquelle Lucifer» 
(VC); «Quãdo dizẽ mẽtira esto do 
dyaboo reçebẽ e a elle arremedã» (VC); 
«Arremedaae sempre em bem e nõ 
soomente quãdo soom presente cõ vos 
outros» (EE); «amaras aquelle que as 

fez e arremedaas ou sigujas» (VC); «os 
quaaes bẽ arremedam os clerigos nos dias 
festiuaaes» (VC); «A segunda he que nos 
aprendamos auer paciencia nas injurias 
e doestos arremedando o senhor» (VC); 
«e que te sigua arremedando te» (VC); 
«sigueo e arremedao fazendo assy» 
(VC); «e entendese da semelhança de o 
arremedar. mas nom de seer ygualado e 
tal como elle» (VC); «Tu se fores sabedor 
arremedaras a prudẽcia da sposa» (VC); 
«e nõ por arremedarẽ a malliçia» (VC); 
«para o veres e para o seguires per ffe e 
para o arremedarees» (VC); «porque por 
arremedarmos a deus mas gloriosa cousa 
he fugir de injuria» (VC); «porquãto 
seguyram e arremedarom a ffe delles» 
(VC); «Onde o senhor nõ querendo que 
seus discipollos arremedassem aquestes 
taes diselhes» (VC); «nem o enguano 
que faziam e arremedauam» (VC); «e 
arremedauãno em a dureza de voõtade» 
(VC); «e arremede a ti meu mestre e 
senhor em as obras da humildade» (VC); 
«Arremedẽ pois e siguam em a justiça 
aquelle que querẽ seguir em o poderio 
de soltar e leguar» (VC); «que nos 
arremedemos e siguamos a sua bondade» 
(VC); «nom arremedes os ypocritas» 
(VC); «a qual cousa se faz nõ soo quãdo 
he aremedada e seguida» (VC).

arremediar, vb. (de a- + remediar). 
O mesmo que remediar. Formas: 
arremediar  (VC, 1) .  Contexto: 
«Primeiramente pera arremediar porque 
o seguimẽto da paixõ de Christo he a 
soma e a perfeiçõ do homẽ de boõa vida 
e perfeita» (VC).

arremendar, vb. O mesmo que arremedar. 
Formas: aremendando te (VC, 1); arre-
mendandoa (VC, 1). Contextos: «leixa-
das todas que te sigua aremendando te e 
andãdo per tuas peguadas» (VC); «Sube 
tu sobre a palma da cruz auẽdo cõpaixõ 
e pensamẽto em ella. e arremendandoa 
por tal que possas percalçar alguũs dos 
seus doçes fructos» (VC).
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arremeter, vb. (de a- + remeter). Acometer; 
investir; atacar. Formas: aremeterõ (EE, 
1); arremeteeo (EE, 1); arremeterom 
(EE, 1). Contextos: «aremeterõ de 
consuum para elle» (EE); «arremeteeo 
contra Thimotheo que tynha çento e 
vinte mil homeẽs de pee» (EE); «cõ 
grãde jmpeto arremeterom de cõsuũ 
pera elle».

arrencar, vb. O mesmo que arrancar. 
Formas: arrencar (VC, 1); arrencaria 
(VC, 1);  arrencarsehia (VC, 1). 
Contextos: «querendo lhes tirar e 
arrencar de rayz» (VC); «e assy 
arrencarsehia o trigo .s. os outros fiees 
por escandallo ou se arrencaria aquello 
que ao depois ha de seer trigo» (VC).

arrendador, subs. (de arrendado + 
-or). Aquele que arrenda. Formas: a 
rẽdadores (VC, 1); arendadores (VC, 
1); arrendadores (VC, 1). Contextos: 
«e a vinha da ygreja sera allugada a 
outros a rẽdadores» (VC); «e alugou 
a a lauradores seus ou arendadores 
e foy se aa terra stranha» (VC); «erã 
arrendadores daquelles dereitos de 
fisco» (VC).

arrendamento, subs. (de arrendar + 
-mento). Ato ou efeito de arrendar; 
aluguer. Formas: arendamẽto (VC, 
1); arrẽdamentos (C, 2); arrẽdamẽto 
(VC, 1; C, 1); arremdamentos (TC, 1); 
arrendamentos (C, 1); arrendamẽto (VC, 
1); arrendamẽtos (C, 1). Contextos: 
«o arendamẽto dos lauradores he a 
perfecçã dos prellados» (VC); «E 
os arrẽdamentos ,  ou aforamẽtos 
feitos dos fructos e rendas e dizimos» 
(C); «auemos o dito arrẽdamẽto por 
nehuũ» (C); «de caualaria mercadoria 
mordomadegos arremdamentos» (TC); 
«Do arrendamẽto ou alluguer da vinha» 
(VC); «nõ leixam de fazer cada dia 
arrendamẽtos, aforamẽtos» (C).

arrendar, vb. (de a- + renda + -ar). Dar ou 
tomar de arrendamento; alugar. Formas: 
arẽdam (S, 1); arrẽdam (C, 1); arrẽde 

(C, 1); arrẽdem (C, 1); arremdem (C, 
1); arrendada (VC, 1); arrendada tiuer 
(C, 1); arrendado (C, 1); arrendam (C, 
1); arrendar (S, 2; C, 2); arrende (C, 3); 
arrendẽ (C, 2); arrendem (C, 1); arrrẽdarẽ 
(C, 1); teuerem arrendada (C, 1); tijnhã 
arrẽdada (VC, 1). Contextos: «Ho sexto 
que arẽdam terras» (S); «Mas arrẽdam 
suas ygrejas a quem querẽ e como lhes 
apraz» (C); «e tã pouco arrẽde nẽguẽ 
seu benefiçio sen a dita confirmaçam» 
(C); «posto que os abades arrẽdem seus 
benefiçios» (C); «daqui em diante nam 
arremdem nehũa renda» (C); «tijnhã a 
vinha arrendada» (VC); «se arrendada 
tiuer a ygreja» (C); «a metade da renda 
estando o benefiçio arrendado» (C); 
«e que arrendam alguãs rendas pera 
gançaren em ellas» (C); «desputar en 
praças diante dos leigos, arrendar e ser 
procuradores» (S); «e quaes quer outros 
benefiçiados do dito nosso bispado 
nom arrendem nem possam arrendar 
breue nem ao longuo tempo» (C); «que 
nehuum nõ arrende seu benefiçio a 
pessoa poderosa» (C); «posto que os 
abades arrendẽ seus benefiçios que 
o carguo da cura fique cõ elles» (C); 
«nom arrendem nem possam arrendar 
breue nem ao longuo tempo» (C); «se 
arrrẽdarẽ suas ygrejas ou benefiçios que 
sempre a elles fique o carreguo de buscar 
quẽ tenha a cura das almas» (C); «e assy 
aos rendeiros que a teuerem arrendada» 
(C); «E aquelles que a tijnhã arrẽdada 
tractarõ mal os seruidores daquelle 
senhor» (VC).

arrenegado, subs. (do part. de arrenegar). 
O mesmo que renegado: o que renegou 
ou abjurou. Formas: arrenegados 
(EE, 1). Contexto: «os arrenegados 
e ypocritas e falssos christaãos» (EE).

arrenegador, subs. (de arrenegado + 
-or). O mesmo que renegador: o que 
renega ou abjura. Formas: a renegador 
(VC, 1); arenegador (VC, 1; EE, 2); 
arenegadores (EE, 1); areneguador (VC, 
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1); arrenegador (VC, 2); arrenegadores 
(VC, 1; C, 1); arreneguador (VC, 5); 
arreneguadores (VC, 1). Contexto: «Se a 
renegador es podes seer feito apostollo» 
(VC); «Tyra fora o arenegador e cobrilo 
ha todo o pouoo de pedras» (EE); 
«era costume antre elles apedrejar aos 
arenegadores fora da çidade» (EE); 
«per exẽplo do apostollo que dezia de 
si que fora areneguador e perseguidor 
da ygreja de deus» (VC); «E per vezes 
fornazinho: arrenegador e enguanador 
do poboo» (VC); «nõ queyraaes 
temer a crueldade dos perseguidores 
e a rayua dos arrenegadores» (VC); 
«Auer alheo cujo dono se nom achar. 
Pubricos arrenegadores» (C); «e 
como o cõdẽpnã como arreneguador e 
blasfemador» (VC); «e nõ aos infiees e 
arreneguadores» (VC).

arrenegar, vb. (de a- + renegar; este do 
lat. medieval renegare). Amaldiçoar; 
contrariar; apostatar. Formas:  a 
renegauam (EE, 1); arenegã (VC, 2); 
arenegaaes (VC, 1); arenegãdo (TC, 1); 
arenegar (VC, 2); arenegauã (EE, 1); 
arenegou (TC, 1); areneguãdoo (VC, 
1); arrenegam (VC, 1); arrenegan (C, 1); 
arrenegando (VC, 1); arrenegar (VC, 1; 
EE, 1); arrenegarom (VC, 1); arrenegaste 
(HV, 1); arrenegaua (VC, 1); arrenegou 
(TC, 1; VC, 1); arrenegua (VC, 1); 
arreneguã (VC, 1); arreneguãdo (VC, 1); 
arreneguar (VC, 2); arreneguarõ (VC, 1); 
seer arenegado (VC, 1). Contextos: (e a 
renegauam, etc.) como caães rayuosos» 
(EE); «Os segundos som aquelles que 
arenegã e dizẽ blasfemias» (VC); 
«blasphemaaes e ajnda arenegaaes» 
(VC); «e arenegãdo muyto alto» (TC); 
«assi como a blasffemia ou o arenegar 
e a ydollatria» (VC); «e arenegauã e 
apertavan os dẽtes cõtra elle» (EE); 
«sayba e seia certo que arenegou a fe 
de Ihesu Christo» (TC); «areneguãdoo 
tal como este he tirado morto per a 
porta da boca» (VC); «os quaaes cõ sua 

trauesura arrenegam deus» (VC); «peccã 
aquelles que arrenegan de Deus ou dos 
santos» (C); «arrenegando dissesse 
(Se tu es Christo)» (VC); «renunciar 
ao dyaboo e arrenegar delle e das suas 
pompas» (EE); «depois que reçeberom 
a ffe como apostatas a arrenegarom 
ou leixarõ» (VC); «Jacob condẽpnado 
es a morte por quanto arrenegaste a 
nossa ley» (C); «se alguem arrenegaua 
expressamẽte ou diz mal a deos ou 
aos sanctos» (VC); «Se arrenegou. Se 
iurgou outrẽ e nom sy meesmo» (TC); 
«Este arrenegua e blaffema» (VC); 
«Como quer que per outra maneira 
podessem matar os que arreneguã e dizẽ 
blasfemias» (VC); «e som feytos peores 
arreneguãdo ou blasfemãdo» (VC); 
«e ĩdignaçõ e braados e arreneguar e 
soberba e auareza» (VC); «aquelle que 
cõ doestos arreneguarõ» (VC); «queres 
seer arenegado e nom confessor» (VC).

arrepender, vb. (de a- + repender, este do 
lat. tardio repoenitere). Sentir pesar pelas 
faltas cometidas. Formas: arepẽda (EE, 
1); arepẽde TC, 1); arepẽdendo (EE, 1); 
arepẽdendose (EE, 1); arependendose 
(EE,  1) ;  arepẽtendose (EE,  1) ; 
arrepẽdaaes (EE, 1); arrepẽdam (HV, 
1); arrepẽdasse (S, 1); arrepẽde (S, 1); 
arrepẽdẽdose (S, 1); arrepẽdẽdosse (S, 
1; VC, 1); arrepẽden (EE, 1); arrepẽdeo 
(S, 1; HV, 1); arrepẽder (S, 2; HV, 1); 
arrepẽdersse (S, 1); arrepẽdessem (EE, 
1); arrepẽdida (EE, 1); arrepemdeeo 
(EE, 1); arrepemder (EE, 1); arrependa 
(EE, 1); arrependã (VC, 1); arrepende 
(S, 1; EE, 1); arrependem (EE, 2); 
arrependendosse (S, 1); arrependeo 
(HV, 1); arrepender (S, 5; VC, 1; EE, 1); 
arrependerse (S, 1); arrependese (S, 1); 
arrependido (VC, 1; HV, 1). Contextos: 
«se cayr que logo se arepẽda» (EE); 
«ou se se arepẽde dos pecados ou 
nõ» (TC); «non se arepẽdendo do 
passado» (EE); «arepẽdendose antre sy» 
(EE); «como deuia enclinarse aos seus 
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sobditos arependendose quando quer 
que pecassem» (EE); «e arepẽtendose 
antre sy» (EE); «por maneira que nõ 
vos arrepẽdaaes do feyto» (EE); «para 
que se elles arrepẽdam» (HV); «Se non 
tem de que satisfazer nẽ dar esmola, 
arrepẽdasse do pecado» (S); «se ha 
contriçon ou se arrepẽde ou o faz por 
simulaçõ» (S); «estõçes poderia çelebrar 
arrepẽdẽdose e prepoẽdo de se confesar» 
(S); «porque arrepẽdẽdosse e sayndosse 
da relligiõ seja cõfundido» (VC); «se 
ẽtẽdem os pecadores que se arrepẽden 
dos seus peccados» (EE); «sse ouue 
contriçon e se arrepẽdeo ou en maneira 
descarnio» (VC); «nõ se quis arrepẽder 
de quanto mal tinha feyto» (HV); «abasta 
arrepẽdersse do pecado» (S); «deuian 
rezoadamente julgar que aquelles na 
mor[t]e se arrepẽdessem» (EE); «empero 
ja estaua perfeitamẽte arrepẽdida dos 
seus peccados» (EE); «A Magdallena 
primeiro foy maa aruore quãdo peccou, 
e depoys booa quãdo se arrepemdeeo» 
(EE); «ca emtom nom seera mays 
tempo de morrer nem arrepemder» 
(EE); «por amor na fym da sua vida 
verdadeiramente se arrependa» (EE); 
«trabalhar que os outros se arrependã de 
seus pecados» (VC); «a pendẽça he hũa 
vingamça de que sse dooe e arrepende» 
(S); «Esconderey minha façe delles 
mas volueste aos que se arrependem» 
(EE); «asi como quando o clerigo quer 
çelebrar arrependendosse e avendo 
grãde door e contriçon» (S); «mas por 
que se nõ arrependeo nosso senhor Jhesu 
Christo quis que fosse companheyro 
do diaboo» (HV); «por que os que o 
souberen ajan maneira de se arrepender 
e non desesperar por nehũs e graues 
pecados» (S); «assy como ha penitẽçia 
e ygnoçẽçia que he arrependerse omẽ 
dos males feytos» (S); «quantas vezes se 
arrependese por penitẽçia» (S); E Pilatus 
foy muyto arrependido» (HV).

arrependimento, subs. (de arrepender + 

-mento). Ato ou efeito de arrepender-se; 
contrição. Formas: aarrependimento (S, 
1); arepẽdimẽto (VC, 2); arependimẽto 
(VC, 1);  ar repẽdimento (S,  2) ; 
arrepẽdimẽto (S, 3); arrepemdimento 
(S, 1); arrependimento (S, 4; VC, 1; 
HV, 1); arrependimẽto (S, 2; EE, 2); 
da rependimẽto (EE, 1). Contextos: 
«E deue enduzir ao pecador por boas 
palauras e doçes aa comtriçom e 
aarrependimento» (S); «sejã prouocados 
a fazer penitẽcia e auer dello arepẽdimẽto 
per o maldizer dos maaos» (VC); «faze 
me que ao menos que na vndecima hora 
aja arependimẽto» (VC); «Dizen que 
deue aver mui grande arrepẽdimento e 
doerse por que tã tarde veyo a pẽdẽça» 
(S); «sen aver este arrepẽdimẽto ou sen 
sse cõfessar» (S); «non he çerto que ho 
sseu arrepemdimento foy tam grande 
por que o sseu pecado ffoy perdoado» 
(S); «Como foy cõdenado Pilatus ao 
diaboo, por que nõ teue arrependimento» 
(HV); «non ouuestes arrependimẽto» 
(EE); «Depois mouido da rependimẽto 
foy: e chegandose ao outro disse por 
semelhante» (EE).

arrepiamento, subs. (de arrepiar + 
-mento). Ato ou efeito de arrepiar. 
Formas:  a r repiamẽto  (VC,  1) ; 
arripiamento (VC, 1). Contextos: «a 
qual cousa nõ he ja auer coçegas ou 
arrepiamẽto de luxuria» (VC); «nom 
os pode recordar sem grande spanto e 
arripiamento da voontade» (VC).

arrepiar, vb. (do lat. horripilare). Fazer 
eriçar os pelos; provocar calafrios. 
Formas: arrepyã (VC, 1). Contexto: «os 
viuos hã medo dos mortos e se arrepyã 
e toruã quando os veem» (VC).

arrepreender, vb. (de a- + repreender, 
este do lat. reprehendere). O mesmo 
que repreender: admoestar; advertir; 
censurar. Formas: a reprehendẽ (VC, 1); 
a reprehendem (VC, 1); areprehẽder (VC, 
1); areprehender (VC, 1); arreprehẽde 
(VC, 1). Contextos: «mas ajnda aquelles 
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perseguẽ que os a reprehendẽ por sua 
saluaçõ» (VC); «Muytos som agora 
taaes que se assanhã quando os a 
reprehendem» (VC); «E começou de 
areprehẽder os moradores dellas» (VC); 
«Por affirmar a verdade assy como 
Ysayas e Jeremias. por areprehender o 
pecado» (VC); «aquelle que acoyma e 
arreprehẽde as cousas que vee a olho» 
(VC).

arrepreender 2, vb. O mesmo que 
arrepender. Formas: areprehẽder (VC, 
1); areprehẽder se (VC, 1); areprehẽderẽ 
(VC,  1) ;  areprehende (VC,  2) ; 
areprehendẽ (VC, 1); areprehender (VC, 
1); areprehendesse (VC, 1); arrepreender 
se (VC, 1); arreprehẽda (VC, 2); 
arreprehẽde (VC, 1); arreprehẽder 
(VC, 1); arreprehẽder se (VC, 1); 
arreprehẽdẽse (VC, 1); arreprehẽdidos 
(VC, 2);  arreprehende (VC, 2); 
arreprehendeose (VC, 1); arreprehender 
(VC, 4); arreprehender se (VC, 1); 
arreprehenderẽ (VC, 1); arreprehenderõ 
(VC, 1); arreprehenderom (VC, 1); 
arreprehendesse (VC, 1); arreprehendida 
(VC, 1); arreprehendido (VC, 1); 
arreprehendidos (VC, 1). Contextos: 
«(e se te ouuir) e se areprehẽder 
(guaãçalloas)» (VC); «os judeus que 
nõ querẽ areprehẽder se» (VC); «se 
se nõ areprehẽderẽ de suas maldades» 
(VC); «o apresentam ao filho que 
se conuerte e areprehende» (VC); 
«deue seer dado ao prouximo que 
se areprehende e conuerte» (VC); 
«aquelles que se areprehendẽ e se quitã 
da injustiça» (VC); «Porque aquelle 
que disse se se areprehender perdoa 
lhe» (VC); «se areprehendesse Herodes 
daquelle peccado» (VC); «haja de fazer 
peendença e arrepreender se ao depois» 
(VC); «o qual nũca despreza alguũ que 
se arreprehẽda» (VC); «e se arreprehẽde 
dos pecados» (VC); «e ally começou de 
se arreprehẽder e de coraçõ chorar os 
seus pecados» (VC); «arreprehẽder se 

dos malles e guardar se delles» (VC); «sõ 
punidos per a ygreja e arreprehẽdẽse e 
tirãse das suas heregias» (VC); «seendo 
cõuertidos e arreprehẽdidos» (VC); 
«nom se arreprehende da velha vida» 
(VC); «doeosse e arreprehendeose e 
sayose fora» (VC); «ouuera lugar de se 
arreprehender» (VC); «e arreprehender 
se fazẽdo penitencia» (VC); «per desejo 
e aficamẽto de se arreprehenderẽ elles» 
(VC); «os publicanos e as mundayras 
se arreprehenderõ e fezerõ peendẽça» 
(VC); «Onde se arreprehenderom os 
maaos a segunda vez e gemerom» (VC); 
«ao que peccasse e se arreprehendesse 
fosse perdoada a injuria» (VC); «a qual 
se for bem arreprehendida e cõuertida e 
nom desesperar da misericordia de deus» 
(VC); «nõ fazer peẽdença e coraçõ nõ 
arreprehendido» (VC); «quando muytos 
judeos arreprehendidos e cõpũgidos per 
a preeguaçõ dos apostollos creerõ» (VC).

arrepreendimento, subs. O mesmo que ar-
rependimento. Formas: areprehẽdimẽto 
(VC, 1); arreprehẽdimento (VC, 1); 
arreprehẽdimẽto (VC, 1); arreprehen-
dimento (VC, 2); arreprehendimẽto 
(VC, 3). Contextos: «emtõ o coraçõ 
sem areprehẽdimẽto e penitẽcia se-
ras obliguado a fazeres muy grande 
penitẽcia por os pecados» (VC); «Ca 
peor foy nos judeos o erro de menos 
prezarẽ auer arreprehẽdimento» (VC); 
«e aleuantou e o moueo a auer choro 
de arreprehẽdimẽto e peendẽça» (VC); 
«Grande acusaçom he a dos sacerdotes 
dos judeos que nõ ouuerom arre-
prehendimento e ouueo Judas» (VC); 
«mas disse o pecado fallando a todos 
geeralmẽte porque conhocẽdosse que 
era aquelle ouuesse arreprehendimento» 
(VC); «Nõ embarguãdo que Judas ou-
uesse arreprehendimẽto depois do feito» 
(VC); «E assy se diz que Pedro auendo 
arreprehendimẽto e fazẽdo penitẽcia. 
chorou amargosamẽte» (VC); «Item he 
mar amargosso em o arreprehendimẽto 



234 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

dos pecados» (VC).
arreprender, vb. O mesmo que arrepender. 

Formas:  areprenderse (VC, 2); 
arreprẽder (VC, 1); arreprẽderse (VC, 1); 
arreprender (VC, 1); arreprendese (VC, 
1); arreprendiã (VC, 1); areprendendo 
nos  (VC,  1) ;  a r reprendendome 
(VC, 1); arreprender nos (VC, 1); 
arreprendido (VC, 1); foy areprẽdido 
(VC, 1). Contextos: «saluo os grandes e 
circũçidos que vija areprenderse» (VC); 
«da a my mizquinho peccador spaço e 
voontade cõ effecto de me arreprẽder» 
(VC); «e fazia os conhoçer daquello. e 
arreprẽderse» (VC); «nom ha hy alguẽ 
que deseje a vida eternal saluo se sse 
anojar e arreprender desta temporal» 
(VC); «conhoçẽdo sua infirmidade 
arreprendese e sometesse aa graça 
de deus» (VC); «daquelles que se 
arreprendiã dos seus peccados» (VC); 
«mas aleuantemonos com os apostollos 
areprendendo nos per pendença» (VC); 
«eu me acorro ao segundo lauatorio 
arreprendendome e fazendo peendença» 
(VC); «Quem duuida de nos deuermos 
auorreçer. e arreprender nos desta vida» 
(VC); «e arreprendido que se correga» 
(VC); «e nõ o quis ẽpregar per vẽtura 
foy areprẽdido porque o perdeo» (VC).

arreprendimento ,  subs.  O mesmo 
que  arrepend imen to .  Formas: 
areprendimento (VC, 1); arreprẽdimẽto 
(VC, 1); arreprendimento (VC, 4); 
arreprendimẽto (VC, 1). Contextos: 
«e auerem areprendimento dos malles» 
(VC); «logo demostrou meezinha pera a 
chagua arreprẽdimẽto de pecado e perdõ 
da maldade» (VC); «e outorgame per 
verdadeyro arreprendimento e cõpũçõ 
de lagrimas» (VC); «mas aa peendença 
o arreprendimẽto que se ajuntaua ao 
bauptismo» (VC).

arrestes, subs. (do lat. arista-m). Barbas 
de espiga. Formas: arrestes (VC, 1). 
Contexto: «e assi como hũa pouca de 
palha ou de arrestes secas e leues» (VC).

arrestramento, subs. (de arrestrar + 
-mento). O mesmo que arrastamento: 
ato ou efeito de arrastar. Formas: 
arestramẽto (VC, 1). Contexto: «nẽ 
auer a lingoa partida ou doblada. nẽ em 
arestramẽto do corpo quando ãda» (VC).

arrevatadamente, adv. O mesmo que arre-
batadamente. Formas: arreuatadamẽte 
(VC, 2). Contextos: «e nõ fazer cousa 
arreuatadamẽte» (VC); «pois que elle 
arreuatadamẽte foy mudado do publi-
cano em apostollo» (VC).

arrevatamento, subs. O mesmo que arre-
batamento. Formas: areuatamẽto (VC, 
1); arreuatamento (VC, 1); arreuatamẽto 
(VC, 2). Contextos: «E se pervẽtura vos 
acõteçer per o areuatamẽto que vẽ aos 
homẽs de julgar» (VC); «e atormenta e 
arreuatamento das tẽptaçoões» (VC); 
«nõ he quebrantado o arreuatamẽto da 
queixada» (VC).

arrevatar, vb. O mesmo que arrebatar. 
Formas: areuatã (VC, 1); areuatada 
(VC, 1); areuatado (VC, 3); areuatãdo 
(VC, 1); areuatam (VC, 1); areuatou 
(VC, 1); arreuata (VC, 1); arreuata as 
(VC, 1); arreuatada (VC, 3); arreuatado 
(VC, 6); arreuatados (VC, 1); arreuatar 
(VC, 1); arreuatarõ (VC, 1); arreuatarom 
(VC, 1); arreuate (VC, 2); arreuatemolla 
(VC, 1); arreuatou (VC, 1); arreuatouo 
(VC, 1); foy areuatado (VC, 1); he 
arreuatada (VC, 1); seer arreuatado 
(VC, 1); sera areuatado (VC, 1); sera 
arreuatado (VC, 1); seras arreuatado 
(VC, 2); seremos arreuatados (VC, 1); 
som areuatados (VC, 1). Contextos: 
«e daquelles per que justificaçõ da 
ffe areuatã o regno de deus» (VC); 
«e porque alguũs do poboo tijnhã que 
aquella morte areuatada e cruel» (VC); 
«e dã mudamento areuatado» (VC); 
«areuatãdo e husando da quello que nom 
he seu» (VC); «E per força areuatam o 
regno dos ceeos» (VC); «Areuatou dãte 
ella a saude e a ffe» (VC); «a poõba nõ 
arreuata cõ as hunhas» (VC); «e o lobo 
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arreuata as» (VC); «mas graue he lõga 
fugida que arreuatada morte» (VC); «e 
se husa de justiça e de dereitura dizẽ que 
he muyto queyxoso e arreuatado» (VC); 
«por tal que nõ sejamos de sobreuenta 
arreuatados» (VC); «Se o spiritu maao 
arreuatar ou se lançar a alguẽ» (VC); 
«mas arreuatarõ o corpo como staua» 
(VC); «E de sy arreuatarom o filho das 
maãos da madre rijamente e queyxosa» 
(VC); «e o amador das treuas nõ me 
arreuate nẽ ache em my seu signal» 
(VC); «per a vida que fazemos atees hora 
arreuatemolla agora per peendença» 
(VC); «e porem lhes fortou e arreuatou 
ho demo» (VC); «Ante que fezesse 
peendença arreuatouo a morte» (VC); 
«foy areuatado huũ moço dãtre a metade 
do poboo e leuado ao ceeo» (VC); 
«quãto aas cousas de cima das quaaes 
he arreuatada per duçura de contẽplaçõ 
sobre si meesma» (VC); «se alguẽ nõ for 
como morto em aquesta vida nõ pode 
seer arreuatado nẽ leuado aa visom 
de deus» (VC); «e porem sem outra 
sentença sera areuatado e lãçado no 
fogo eternal» (VC); «em esta nocte seras 
arreuatado» (VC); «em a proçissom 
seremos arreuatados nas nuueẽs a 
reçeber Christo em o aar» (VC); «per a 
qual alguũs som areuatados e postos fora 
da razõ» (VC).

arrevato, subs. O mesmo que arrebato. 
Formas: areuato (VC, 1); arreuato 
(VC, 2). Contextos: «eram de areuato 
leuados aos juizes» (VC); «entrou sobre 
os cõuidados de arreuato nõ seendo 
chamada» (VC); «taaes como estes 
morrẽ de arreuato e subitamente» (VC).

arrevessado, adj. (do part. de arrevessar, 
este do lat. reversare). Lançado fora; 
vomitado. Formas: arreuessada (VC, 
1). Contexto: «cousa arreuessada he e 
feea huũ vasso de lodo» (VC). 

arrevique, subs. (do árabe ar-rabik). 
O mesmo que arrebique: cosmético 
avermelhado para aplicar no rosto. 

Formas: arreuique (VC, 1). Contexto: 
«E ella respõdia que lhe leixassem çujar 
e desfear a cara a qual cõtra o mãdamẽto 
de deus pintara cõ arreuique e aluayade 
e alcofor» (VC).

arrezoadamente, adv. (de arrazoado + 
-mente). O mesmo que arrazoadamente: 
de modo razoado. Formas: arezoada-
mente (EE, 1). Contexto: «os judeus nõ 
teendo que responder arezoadamente a 
Christo, volueronsse a doestos» (EE).

arriba, adv. (do lat. ad ripa-m). Acima; 
para cima; por cima. Formas: ariba (EE, 
1); arriba (S, 1; VC, 1; EE, 3); aryba 
(EE, 1); darriba (EE, 2). Contextos: 
«te diga amigo subi ariba» (EE); «cõ 
algũa molher de sete annos ou dende 
arriba» (S); «fora per a praya ou arriba 
da augua» (VC); «Aryba pella visom 
de deos, e abaixo pello pensamẽto do 
inferno» (EE); «As cousas darriba e as 
baixas e as de meeo» (EE).

arribar, vb. (do lat. vulgar arripare). 
Tomar um porto; chegar por mar. 
Formas: arribar (HV, 1); arribarõ (HV, 
1); arribarom (HV, 1). Contextos: «e veo 
arribar hũa nao a Jngraterra» (HV); «E 
nosso senhor lhes deu tã boõ tẽpo que 
em poucos dias arribarõ aa çidade de 
Acre» (HV); «e arribarom ao porto de 
Jafa» (HV).

arrimar, vb. (degundo uns, de a- + rima + 
-ar; segundo outros, do francês arrimer). 
Encostar; apoiar. Formas: arrima (VC, 
1); arimou (EE, 1); arrimado (EE, 
1). Contextos: «ao qual se encosta e 
arrima» (VC); «na çeea se arimou sobre 
seus peytos» (EE); «e vyo o senhor 
arrimado a ella» (EE).

arrincar, vb. O mesmo que arrancar. 
Formas: a rinca (VC, 1); arincada 
(VC, 1); arincar (HV, 1); arrincãdo 
(VC, 1); arrincan (S, 1); arrincaste (S, 
1). Contextos: «os moue e a rinca ou 
aguça» (VC); «foj leuada a alma que 
de nocte foy partida e arincada» (VC); 
«e se os podermos arincar elles folgarõ 
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muyto do se poderem tornar para sua 
terra» (HV); «matemolla em mẽdãdo 
nos e arrincãdo de todo de nos» (VC); 
«como arrincan e tiram os marcos e 
fitos e doutras cousas ssemelhaues» (S); 
«arrincaste ou tiraste malhõees ou fitos 
ou sinaees das terras ou termos» (S).

arrogação, subs. (do lat. arrogatione-m). 
Perfilhação. Formas: arrogaçõ (S, 3). 
Contextos: «E esta arrogaçõ non se 
pode fazer sen autoridade delrrey ou do 
prinçipe» (S); «seria nẽguũa tal adopçiõ 
ou arrogaçõ» (S); «E esta adopçõ ou 
arrogaçõ ẽbarga ho matrimonio» (S).

arrogância, subs. (do lat. adrogantia-m). 
Sobranceria; insolência; presunção. 
Formas: arrogãçia (VC, 1). Contexto: 
«e o viçio della sooe de seer geerado da 
arrogãçia» (VC).

arrogar, vb. (do lat. arrogare). Perfilhar. 
Formas: arrogar (S, 1). Contexto: «Ho 
menor de setẽta anos nõ pode arrogar, 
mas pode adoptar» (S).

arruda, subs. (do lat. ruta-m). Planta 
medicinal com odor muito forte. 
Formas: arruda (VC, 2; RP, 2); aruda 
(RP, 2). Contextos: «os cuminhos e 
arruda e mẽta e cousas semelhantes» 
(VC); «e de alosna e ysope e arruda» 
(RP); «de manhaã quãdo se alguũ 
aleuãtar logo coma da aruda lauada» 
(RP).

arruído, subs. (de a- + ruído, este do lat. 
rugitu-m). Tumulto; barulho. Formas: a 
roydo (VC, 4); aroydo (VC, 7); aroydos 
(TC, 3); arroido (VC, 2); arrojdo (VC, 
1); arroydo (S, 1; VC, 32; EE, 5); 
arroydos (S, 1; VC, 13; EE, 3); arruido 
(VC, 4); arruidos (VC, 2); arrujdo (VC, 
2); arrujdos (VC, 1); arruydo (VC, 18); 
arruydos (VC, 4); aruido (VC, 1); aruydo 
(VC, 4); aruydos (VC, 1); darroydo (EE, 
1). Contextos: «nõ cõ desprazer nẽ a 
roydo e cõ mal dizer» (VC); «A cõpanha 
teẽ aroydo» (VC); «Se o scamdalizou 
per aroydos ou per doestos ou per outras 
iniurias» (TC); «arroido foy feito» 

(VC); «e ante que venha a reprehẽsam e 
arrojdo preceda a misericordia e nõ ha hi 
odio» (VC); «polla cõfusam do arroydo 
do mar e das ondas» (EE); «rreuoluẽdo 
e induzindo arroydos e contẽdas» (S); 
«Barrabas que por arroydos e omizios 
estaua preso» (EE); «E auia arruido ãtre 
as cõpanhas» (VC); «sofrer os arruidos 
dos carnaaes sentidos» (VC); «võtade 
de fugirẽ do arrujdo dos negocios 
mũdanaaes» (VC); «com os braados 
ou arrujdos» (VC); «porque o arruydo 
dos cuydados do mũdo abate e aprime a 
enfirmidade» (VC); «e tirado do caminho 
antijgo e dos arruydos do mũdo» (VC); 
«auer contenda ou aruido» (VC); «cõ 
aruydo e engano» (VC); «E como forẽ 
amãsados os aruydos passiuees» (VC); 
«A primeyra que comũmente som 
falladeyras darroydo» (EE).

arrunhar, vb. (de arruinar, este de a- + 
ruína + -ar). Derruir; derrubar. Formas: 
a runha (VC, 1); arrunhe (VC, 1). 
Contextos: «E a caruao ou soterrao e o 
a runha» (VC); «e he vẽto que queyma 
e seca todo bẽ e que arrunhe ou atupe 
a fonte da misericordia diuinal» (VC).

artamija, subs. (do grego ¢ρτεμισία, 
pelo lat. artemisia-m). O mesmo que 
artemísia: planta aromática e medicinal; 
absinto. Formas: artamija (RP, 1). 
Contexto: «as quaaes acharas aos 
apotecayros, e de alosna e ysope e 
arruda, e artamija» (RP).

arte, subs. (do lat. arte-m). Ofício; 
profissão; estúcia; modo. Formas: arte 
(S, 3; VC, 33; EE, 4); artes (S, 1; VC, 4; 
EE, 1); dartes (C, 1). Contextos: «vsa 
en sua cassa de arte magyca» (S); «e 
o conpoto que he ha arte manual» (S); 
«Outro aprehendeo arte e offiçio cõ que 
se mãteẽ» (VC); «e praticar arte que sem 
pecado se podesse fazer» (EE); «e de 
outros semelhauees ofiçios e artes» (S); 
«asy como as outras artes mecanicas, 
alfayates, çapateyros, carpenteiros 
e todos os outros semelhauees» (S); 
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«Todallas outras artes nõ sabemos sem 
nollas ensinarẽ» (VC); «nos guardemos 
das artes do nosso aduersayro» (VC); 
«os quaaes jmputauã a artes do diaboo» 
(VC); «peccã todollos offiçiaaes dartes 
macanicas» (C).

arte mágica, subs. (de arte + mágica, este 
do grego μαγικός pelo lat. magicus, a 
um). Arte da magia; prestidigitação; 
sortilégio dos magos. Formas: arte 
magica (S, 1; VC, 3; EE, 1); arte magyca 
(S, 1); artes magicas (S, 1). Contextos: 
«jogos desonestos e de arte magica e 
emcantamẽtos» (S); «E nom se chamauã 
magos porque soubessem arte magica» 
(VC); «e por tãto diziã que os millagres 
feitos per Christo se faziã per arte 
magica e demoniaca» (VC); «nõ erã 
maas e vaas assy como aquellas que se 
fazẽ cõ arte magica: mas erã booas e 
proueitosas» (VC); «disserom fazerse 
por arte magica» (EE); «qual quer que 
vsa en sua cassa de arte magyca ou de 
adiuinaçõees para saber alguũa coussa, 
faça pendẽça çinco anos» (S); «e en 
serpentes e artes magicas» (S).

arteficiar, vb. O mesmo que artificiar. 
Formas: artefiçiou (EE, 1). Contexto: 
«quãdo cõçertou artefiçiou» (EE).

arteirice, subs. (de arteiro + -ice). Astúcia; 
esperteza. Formas: arteiriçe (VC, 2); 
arteiriçes (VC, 1). Contextos: «porque 
cõ arteiriçe nẽ asseitamẽto nom o poderõ 
vẽçer» (VC); «porque sua sageza e 
arteiriçe nõ achara lugar de o spreitar 
e reprehẽder» (VC); «auisamẽtos cõtra 
as arteiriçes dos malliçiosos que andã 
spreitãdo» (VC).

arteiro, adj. (de arte + -eiro). Astuto; 
esperto. Formas: arteiro (VC, 2); 
arteyro (VC, 1); arteyros (VC, 1). 
Contextos: «deuemos entrar em batalha 
com jmijgo arteiro» (VC); «auendo tres 
conbates cõ o arteiro jmijgo» (VC); 
«louua a circuncisom escondida no 
coraçom arteyro ou auisado» (VC); 
«per requerimentos e enduzimentos 

arteyros» (VC).
artelho, subs. (do lat. articulu-m). 

Tornozelo. Formas: artelho (C, 1); 
artelhos (VC, 1). Contextos: «Os 
mantões das dignidades e conegos seram 
pello chaão, e os das outras clerizias, 
seram pello artelho» (C); «com a saya 
comprida per os artelhos tingida de 
sangue» (VC).

artéria, subs. (do grego ¢ρτηρία, pelo 
lat. arteria-m). Vaso que transporta o 
sangue; veia. Formas: arterias (VC, 1). 
Contexto: «e por tal que as arterias e 
cordoueas» (VC).

artesão ,  subs .  (do  la t .  medieval 
artesanu-m). O que pratica uma arte ou 
ofício manual. Formas: artesaão (VC, 
4); artesaãos (VC, 1); artessaãos (VC, 1). 
Contextos: «E aquello que na voontade 
he viue cõ o artesaão. e a obra que he 
feyta mudasse como o tempo» (VC); 
«se for chamado ferreiro ou artesaão de 
outra qualquer arte ella lhe da o nome» 
(VC); «e os artesaãos em seus artificios» 
(VC); «Nõ desejaras artessaãos se 
seguires a natureza» (VC).

artículo, subs. (do lat. articulu-m). Artigo; 
devisão de um texto; rubrica. Formas: 
articulo (RP, 1). Contexto: «ou açerca 
do articulo que he de muytos medicos 
chamada basilica» (RP).

articuloso, adj. (do lat. articulosus, a, um). 
Dividido em muitas partes; artificioso 
Formas: articulloso (VC, 1). Contexto: 
«dizẽ que he articulloso e mallicioso» 
(VC).

artificial, adj. (do lat. artificiale-m). Que 
não é natural; que é frabricado pelo 
homem. Formas: artificiaaes (VC, 
1); artificial (VC, 1); artifiçial (S, 2). 
Contextos: «E em esto se toca que as 
riquezas artificiaaes» (VC); «E aquesta 
mudança do cõto e orde natural em a 
ordenança artificial» (VC); «poderia 
ser amassado cõ augua de rrosas ou 
outra augua artifiçial» (S); «E esta 
augua ha de ser verdadeira e pura e non 



238 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

artifiçial» (S).
artificiar, vb. (de artifício + -ar). Executar 

com arte; engendrar; tramar. Formas: 
artifiçiou (EE, 1). Contexto: «quãdo 
cõçertou artifiçiou» (EE).

artifício, subs. (do lat. artificiu-m). 
Processo engenhoso; habilidade; astúcia. 
Formas: artificio (VC, 2); artifiçio (VC, 
1); artificios (VC, 2). Contextos: «he 
inclinado ao artificio de seu padre» 
(VC); «foy formada per artificio do 
spiritu sancto» (VC); «E assi todo seu 
artifiçio era perijgoso de cada parte» 
(VC); «E assy som louuados os meestres 
em os discipollos. e os artesaãos em seus 
artificios» (VC); «mas cada vez forom 
mais cruees em maaos artificios» (VC).

artificioso, adj. (do lat. artificiosus, 
a, um). Feito com arte; engenhoso. 
Formas: artificiosa (VC, 1). Contexto: 
«hedificada hũa grãde ygreja de obra 
artificiosa» (VC).

artigo, subs. (do lat. articulu-m). Cada uma 
das prescrições em que se dividem as 
leis; decreto ou tratado. Formas: artigo 
(S, 2; TC, 1; VC, 1); artigoo (TC, 1; VC, 
135); artigoos (TC, 3; VC, 13); artigos 
(S, 11; TC, 2); artigus (S, 2); artijgo (S, 8; 
VC, 4; C, 1); artijgoo (VC, 2); artijgos (S, 
10; VC, 2; HV, 1; C, 4; EE, 3); artjgos (S, 
1); artygo (S, 2); artygos (S, 5); artygus 
(S, 1). Contextos: «O prymeiro artigo 
he creer firmemẽte que he huũ soo Deus» 
(S); «seia asolto saluo em artigo de 
morte» (TC); «saluo ẽ artigoo da morte» 
(TC); «e ajnda que nõ sejã em artigoo 
de necessidade deuemos agasalhar e 
fazerlhes bẽ» (VC); «Estes som hos 
artigoos da fe que som quatorze» (TC); 
«Em a primeira se tractara da nosa 
crẽça e artigos da ffe e decraraçom 
do credo» (S); «Se leyxou de saber os 
artigos da fe per sua negligẽcia» (TC); 
«Hos artigus da fee segũdo obpiniom 
dalgũus» (S); «en neçesidade e artijgo 
de morte deue ser dada aos pobres» 
(S); «Ou se poer por elle se esteuer no 

postumeiro artijgoo da necessidade» 
(VC); «nõ som dos prinçipaaes artijgos 
da fe» (VC); «dez mãdamẽtos da ley e 
os .xiiij. artijgos da ffe catolica» (HV); 
«os artijgos da ffe som prinçipios de 
que se tirom as outras cousas que se 
hande creer» (EE); «E ha que sera dada 
pellos boos teera seys artjgos ou seis 
clausulas» (S); «E diz que o prymeiro 
artygo e o segũdo da diuindade Sam 
Symõ» (S); «Todo christaão deue saber 
os artygos da fee como quer que em 
diuerssas maneyras no de suma trinitate 
et fide» (S); «E destes quatorze artygus, 
os sete pertençem a dyuindade e os sete 
a humanidade» (S).

arto, adj. (do cast. harto, farto). O mesmo 
que harto: farto, robusto; grosso. 
Formas: arta (S, 4). Contextos: «E 
ysso mesmo seria da molher arta» 
(S); «E como quer que a molher sseja 
arta, sse pode ser posto rremedio per 
mediçina ou per vso cõ homem que 
ouuese mẽbro cõuinhauel pera ella» (S); 
«ou he malefiçiado, ou a molher arta, ou 
nõ pode auer conheçimẽto» (S); «mas se 
disserẽ que he tãto arta e estreyta que nõ 
pode ser conheçida» (S).

arvalho, subs. O mesmo que orvalho. 
Formas: aruallo (VC, 1). Contexto: «e 
o aruallo da misericordia e os regatos ou 
rios da graça» (VC).

árvore, subs. (do lat. arbore-m). Vegetal 
lenhoso de grande porte. Formas: arbore 
(VC, 1); aruor (VC, 104); aruore (S, 2; 
VC, 2; C, 2; EE, 28); aruores (S, 1; TC, 
1; VC, 42; EE, 9); arvore (EE, 1); arvores 
(VC, 1); daruor (VC, 1); daruores (EE, 
1); haruores (S, 1). Contextos: «quiseste 
seer tirado da arbore da vera cruz» (VC); 
«O cinamomo he cortiça de aruor ou 
casca» (VC); «E ha ẽueja he huũa aruore 
que tem as rrayzes de malquerença e a 
cortiça de odio e as flores de rrijso e 
escarneo» (S); «assy maldisse a aruore 
por que nõ fazia fruito» (C); «A aruore 
quãto mais fundo se poem a rayz della 
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tanto mais cresçe a rama en altura» (EE); 
«Ac datis, que quer dizer dos ffructos 
das aruores» (S); «se danou alguem ou 
talhou algũas aruores» (TC); «cortauã 
ramos das aruores» (EE); «comuen a 
saber como a arvore que quãto mais 
fundas põe as rayzes na terra tanto menos 
pode tirarse» (EE); «ameude veemos 
que em as matas e arvores. e em as 
montanhas as auezinhas e rousinooes 
chilrando» (VC); «e aquello que saae do 
coraçõ quer dizer frujto daruor» (VC); 
«poeendo fogo ou cortãdo haruores» (S).

asa, subs. (do lat. ansa-m). Membro do 
corpo de uma ave que serve para voar. 
Formas: aas (VC, 2; EE, 3); asas (VC, 
1). Contextos: «deu de auerẽ o correr 
dos pees trigoso ou de teerẽ aas cõ que 
voem» (VC); «assy como a gallinha 
recolhe seus frangaynhos sob as aas» 
EE); «cubrindoos com suas aas pelleja 
contro o minhoto» EE); «Guardeme sob 
a soõbra das tuas aas» EE); «o callez do 
senhor he de prata. e tem duas asas. huũa 
de huũ cabo. e outra de outro» (VC).

ascendente, adj. (do lat. ascendente-m, 
part. presente de ascendere). Que sobe. 
Formas: ascẽdẽte (VC, 1). Contexto: 
«Daqui a pouco tẽpo veerõ a my ascẽdẽte 
e subjinte» (VC).

ascender, vb. (do lat. ascendere). Subir; 
elevar-se; mover-se para cima. Formas: 
ascẽde (VC, 1); asçẽdem (VC, 1); 
ascẽdeo (VC, 6); ascẽder (VC, 5); 
ascẽdera (VC, 1); ascẽdo (VC, 1); 
ascendas (VC, 1); ascende (VC, 1); 
asçende se (VC, 1); ascendendo (VC, 
2); ascendeo (VC, 9); ascender (VC, 
4); ascenderõ (VC, 1); ascendia (VC, 
2); ascendiã (VC, 1); somos ascendidos 
(VC, 1). Contextos: «e pois desceste a 
nos e por nos. ascẽde pois a nos porque 
nos te siguamos per as voõtades» (VC); 
«Muytos asçẽdem e desçendem de huũ 
stado em outro melhor» (VC); «aquelle 
que ascẽdeo aos ceeos. nõ desenparou 
aquelles que escolheo» (VC); «dõde 

elle sobio ou ascẽdeo» (VC); «os filhos 
da graça deuẽ ao regno de deus ascẽder 
ou sobir per Christo» (VC); «Elle 
quando ouue de ascẽder aos ceeos veo 
a Bethania» (VC); «quartamẽte ascende 
aos ceeos .s. fazeos ascẽder mudãdoos 
ou trasmudãdo aas cousas superiores» 
(VC); «Entõ Christo que ascẽdera 
deu os doões aos homẽs» (VC); «Eu 
ascẽdo ao meu padre» (VC); «abaixa 
te tu por tal que ascendas» (VC); «e 
asçende se per despreço das cousas 
terreaes. e com desejo das cousas de 
çima» (VC); «Ascendendo a virgẽ Maria 
em alto» (VC); «e ascendeo ao ceeo 
jmpirio» (VC); «estes podẽ ascender 
aos ceeos» (VC); «todos aquelles 
bemavẽturados sanctos ascenderõ cõ 
as maãos leuantadas» (VC); «E Maria 
cercada da diuijndade ascendia ao ceeo» 
(VC); «se diz por as vozes de allegria 
daquelles que erã remijdos e ascendiã 
com elle» (VC); «E per a sua morte 
somos ascendidos» (VC).

ascender 2, vb. O mesmo que acender. 
Formas: ascẽda (VC, 1); asçẽda (VC, 
1); ascẽde (VC, 2); asçẽde (VC, 2); 
ascẽdea (VC, 1); ascẽdem (VC, 1); 
asçẽdem (VC, 1); ascẽdeo (VC, 3); 
ascẽder (VC, 3); ascẽdes (VC, 1); 
ascẽdesse (VC, 1); ascẽdido (VC, 1); 
asçẽdido (VC, 1); ascẽdidos (VC, 1); 
asçẽdy (S, 1); asçenda (VC, 1); ascende 
(VC, 2); asçende (S, 1); ascendẽ (VC, 
3); ascendẽ se (VC, 1); ascendeas 
(VC, 1); asçenden (S, 1); ascendesse 
(VC, 1); fossem ascẽdidos (VC, 1); 
seja asçendido (VC, 1). Contextos: 
«porque elle veo meter e poer fogo aa 
terra e quer que se ascẽda» (VC); «e cõ 
sua ajuda acresçẽta e asçẽda algũa leue 
maginaçõ que em nos acha» (VC); «e 
ascẽde o lume da castidade» (VC); «por 
taaes obras e oufanas se asçẽde o fogo 
da soberua» (VC); «o diyaboo ascẽdea. 
e acrescẽtaa» (VC); «cujos coraçoões 
per cõseguĩte se ascẽdem pera obrar» 
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(VC); «soportam todo nojo e pesar 
e ardem em sy bẽauenturadamente e 
asçẽdem os outros» (VC); «lança fora 
ha tibeza do arefeentamẽto e do frio. e 
ascẽdeo em desejo da sua eternidade» 
(VC); «deuia de ascẽder e em bebedẽtar 
a alma graciosa» (VC); «e quãto mais 
sobes em bõdades tãto ascẽdes e ardes 
mais em seu amor» (VC); «por tal que 
em aqueste tẽpo dãtre tãto se ascẽdesse 
mais a desejar a vista do senhor que lhe 
os discipollos fallauã e afirmauã que 
virõ» (VC); «e cõ o lume da verdade. 
ascẽdido soportou as omdas» (VC); «E 
se Pedro foy assi asçẽdido quãta sera a 
dulcidoõe» (VC); «erã assy ascẽdidos 
que de voõtade soportauã quaesquer 
cõtrariedades» (VC); «asçẽdy e ẽduzy 
a loxuria muytas molheres» (S); «e 
asçenda o coraçom a aver eu allegria em 
obrar em ella» (VC); «Mas ajnda outra 
cousa me moue e costrange e ascende 
que eu te aja muyto mais de amar boo 
Jesu» (VC); «O .iiij. o que asçende as 
messes» (S); «assy acaentã o coraçõ 
fryo e o ascendẽ em teu amor» (VC); 
«ascendẽ se mais no amor e desejo que 
se teem» (VC); «o demonio nõ he aquel 
que mete no homẽ as maas voõtades: 
mas ascendeas» (VC); «e os acholitos 
asçenden çyrios e teenos ardendo» 
(S); «E de tal contẽplaçõ ascendesse o 
coraçõ aas cousas cellestriaaes» (VC); 
«per que ordenaua que os coraçoões 
dos discipollos fossem ascẽdidos pera 
o buscar» (VC); «e que o lume seja 
asçendido» (VC).

ascendimento, subs. (de ascender + 
-mento). Ato ou efeito de ascender; 
ascensão; subida. Formas: ascẽdimẽto 
(VC,  1) .  Contextos:  «Do qual 
ascẽdimẽto he scripto no Genesy que 
vyo Jacob em sonhos huuã scaada» (VC)

ascendimento 2, subs. O mesmo que 
acendimento. Formas: ascẽdimento (VC, 
1); asçẽdimento (VC, 1); asçẽdimentos 
(VC, 1); ascendimento (VC, 2); 

ascendimẽto (VC, 1); asçendimẽto 
(VC, 1). Contextos: «o qual foy posto 
sobre as brasas quando da labareda e 
ascẽdimento da caridade» (VC); «E 
ençima desto auera hy asçẽdimento do 
fogo» (VC); «Nũca cheguaras ao pecado 
que veẽ per obra se logo na voõtade 
degollares os asçẽdimentos dos vicios» 
(VC); «Oo marauilha. Oo abysso de 
pyedade: e ascendimento de caridade» 
(VC); «Oo bemauẽturado ascendimẽto e 
ardẽte desejo (VC); «ha de vijr per fogo 
em asçendimẽto ou queymamẽto geeral 
de todas cousas» (VC).

ascensão, subs. (do lat. ascensione-m). 
Ação de subir; subida de Jesus Cristo 
ao céu; festa comemorativa da subida 
ao céu de Jesus Cristo. Formas: açençõ 
(VC, 2); açenssom (VC, 1); açẽsõ (VC, 
1); acẽsom (VC, 1); açẽsom (VC, 4); 
açẽssom (VC, 1); ascençõ (VC, 1); 
asçençom (S, 3; VC, 1); asçençon (S, 
1); ascensam (EE, 2); asçensam (VC, 1; 
HV, 2; EE, 6); ascensom (VC, 23; EE, 
6); asçensom (VC, 4; EE, 3); ascenson 
(EE, 1); asçenssam (EE, 1); ascenssom 
(VC, 1); asçenssom (EE, 2); asçẽsam 
(VC, 1); ascẽsõ (VC, 3); asçẽsõ (VC, 
1); ascẽsom (VC, 12; EE, 1); asçẽssõ 
(EE, 1); dasçenssom (EE, 1). Contextos: 
«dez dias apres da açençõ do senhor» 
(VC); depois da resurreiçõ atees a 
açenssom» (VC); «A açẽsõ do senhor 
ẽ outro tẽpo foy afigurada ẽ a escalla 
de Jacob» (VC); «Ou atees a acẽsom 
segũdo algũ declarã porque ajnda atees 
entõ lhes apareceo em corpo» (VC); 
«Vees pois doze apareçimẽtos que fez 
o senhor depois da sua resurreiçõ atees 
a sua açẽsom» (VC); «e desaqui atees 
a açẽssom appareceo quantas vezes 
quis» (VC); «(Mas des aqueste tempo) 
.s. da paixõ e da ascençõ» (VC); «E 
por que aqui se faz mençõ da asçençom 
como subio aos ceos» (S); «Asçençon 
perteçe ssoomẽte a Jhesu Christo» 
(S); «leese que antre ha asçensam e 
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o enuiar do spiritusancto» (EE); «E 
ajnda pensaua mais na resurreyçam e 
na asçensam» (HV); «no meesmo tẽpo 
antre a ascensom e penthycoste» (EE); 
«Em synal daquesto Christo no dia da 
asçensom ẽvyando seus disçipollos 
disselhes» (EE); «Por manifestar a 
sollempnidade de aquesta ascenson 
segundo Gregorio» (EE); «mas aynda da 
sua asçenssam» (EE); «em a rresurreyçõ 
e apareçimẽto e presença quando for 
cõvosco. e na mjnha ascenssom» (VC); 
«Euangelho do domingo depoys da 
asçenssom do senhor» (EE); «e na 
resurreiçõ passaste o mar: e na asçẽsam 
veeste a tua çidade» (VC); «esto he por 
a clarificaçõ da sua ascẽsõ e do dia do 
juizo» (VC); «foy outrosi glorifficado ẽ 
sua resurreiçõ e asçẽsõ» (VC); «esto he 
na ascẽsom» (VC); «E esto acõteçeeo 
o dia da asçẽssõ como se mostra no 
derradeyro de Matheus» (EE); «ẽ sinal 
daquesto lhes disse no dia dasçenssom 
yde por todo o mundo e pregay o 
euangelho a toda criatura» (EE).

asconder, vb. (do lat. abscondere). O 
mesmo que esconder: ocultar. Formas: 
ascõdia (VC, 1); ascõdida (VC, 1); 
ascõdido (VC, 2); asconde (S, 1); 
ascondeo (EE, 1); asconderom (VC, 1); 
ascondidos (TC, 1). Contextos: «e que 
se lhe nõ ascõdia a elle» (VC); «mas 
per virtude da diuijndade ascõdida» 
(VC); «E resucitaa da morte do proposito 
maao e ascõdido» (VC); «O que sse 
asconde de seus pecados non sera 
enderẽçado nem guyado» (S); «ascondeo 
o dinheiro» (EE); «E aly meesmo 
depois a rresurreyçom do senhor se 
asconderom os discipollos por medo 
dos judeos» (VC); «todo sacerdote pode 
dar peemdemça de todolos pecados asy 
mortaaes como ueniaes e ascondidos» 
(TC).

ascondidamente, adv. (de ascondido + 
-mente). O mesmo que escondidamente. 
Formas:  ascondidamente (S, 1); 

ascõdudamẽte (TC, 1). Contextos: 
«e murmurando mal ascondidamente 
daquele de que ha enueja» (S); «Se 
ascõdudamẽte achou algũas cousas e se 
calou com elas tomãdoas para sy» (TC).

ascorregar, vb. O mesmo que escorregar. 
Formas: ascorregua (VC, 1). Contexto: 
«mas ascorregua e caae» (VC).

ascuma, subs. O mesmo que espuma. 
Formas: ascuma (VC, 1). Contexto: «e 
fazeo lãçar ascuma per gula e per pecado 
de luxuria» (VC).

asinha, adv. (do lat. agina-m). Depressa; 
apressadamente; com facilidade. 
Formas: asinha (S, 4; TC, 1; VC, 47; 
HV, 1; EE, 2; RP, 2); assynha (S, 1); 
asynha (TC, 2); azinha (VC, 4; RP, 
1). Contextos: «mas o mais asinha 
que poder se confesse» (S); «pode 
Deus mais asinha tirar daquel pecado» 
(TC); «e logo muy asinha desejã outra 
humanal» (VC); «pregũta se morẽ mais 
asinha os homeẽs de muito prazer ou de 
muita tristeza» (EE); «sam cõtagiosas e 
apegã se muy asinha» (RP); «E por que 
esta cobijça da carne muito assynha se 
inclina a natura corrupta» (S); «Deus 
mays asynha do pecado e lhe dara os 
beẽs temporaaes» (TC); piedoso he o 
senhor que azinha se amerçea aos que 
se cõuertẽ de coraçõ» (VC); «porque aly 
podesse mais azinha seer achado» (VC); 
«em tal casa como esta morrẽ os homẽs 
mais azinha e em outra nõ» (RP).

asmo, subs., adj. (do grego ¥ζυμος, pelo 
lat. azymu-m). O mesmo que ázimo: 
sem fermento. Formas: asmhos (EE, 
1); asmos (VC, 3; EE, 4). Contextos: 
«Vos outros sooes theudos a esto que 
ẽ o bauptismo sooes asmhos .s. puros» 
(EE); «E assy meesmo sera que seram 
apartados os asmos dos fermẽtados» 
(VC); «assy como sy fosse tirado o 
formẽto e ficassem os outros discipollos 
todos como asmos» (VC); «Alimpay o 
velho formẽto que sejaaes noua massa 
como sooes asmos» EE); «Mas em 
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asmos de limpeza e verdade» (EE).
asna, subs. (do lat. asina-m). Fémea do 

burro. Formas: asna (VC, 29; HV, 1; EE, 
13); asnas (S, 1). Contextos: «emuiou 
deuãte seus discipollos que lhe leuassem 
a asna e o burro» (VC); «ẽtrou em esta 
çidade caualgãdo em hũa asna» (HV); 
«nem caualgara em asna» (EE); «foy 
a Samuel apregũtar pollas asnas de seu 
padre» (S).

asnal, adj. (de asno + -al). Relativo ao 
asno; asinino. Formas: asnal (VC, 2). 
Contextos: «creem em my a mester ha 
que lhe seja pendurada hũa moo asnal» 
(VC); «mas em huũ humildoso asno ou 
besta asnal entrou por dar exẽplo» (VC).

asninho ,  subs.  (de asno + -inho). 
Pequeno burro. Formas: asninho (VC, 
2). Contextos: «E sabendo elle que 
a cõpanha auia de vijnr e reçebello 
caualgou no asninho» (VC); «mas huũs 
lhe tragiã a asna e o asninho» (VC).

asno, subs. (do lat. asinu-m). Burro. 
Formas: asno (S, 3; VC, 14; EE, 
7); asnos (VC, 1); dasno (VC, 1). 
Contextos: «non araras con boy e asno» 
(S); «nẽ teu seruo nẽ tua serua nẽ teu 
boy nem teu asno nẽ algũua alimaria 
tua» (S); «e o asno conhoçeo o presepe 
do seu posuydor» (VC); «trouxera cõ 
sygo huũ asno pera leuar a sua molher 
prenhe» (EE); «hũa grande pedra ou 
moo tal e tam grande como husam de 
tirar e trager os asnos e cauallos cõ roda 
ẽ os moynhos» (VC); «Sãsam cõ hũa 
queixada dasno derrybou mil homẽs» 
(VC).

aspa, subs. (do gótico *haspa, pelo lat. 
medieval haspa-m ou aspa-m). Arma em 
forma de machado; acha. Formas: aspa 
(VC, 1). Contexto: «mas em loguar do 
quarto braço posse Pyllatus ençima hũa 
aspa ou acha» (VC).

áspede, subs., adj. O mesmo que áspide. 
Formas: aspede (VC, 1). Contexto: 
«aquella serpẽte aspede e basillisco» 
(VC).

asperamente, adv. (de áspero + -mente). 
Com rudeza. Formas: asperamente 
(VC, 11; EE, 2); asperamẽte (VC, 11; 
EE, 1). Contextos: «E entendeo ergo 
a senhora naquellas palauras do senhor 
que nõ lhe respõdia asperamente» 
(VC); «reprehẽdẽdo muy asperamente» 
(EE); «ainda que alguũ tanto parescese 
responder asperamente aa madre» (EE); 
«entom os tocou asperamẽte» (VC); 
«E estes som maaos e asperamẽte som 
açoutados» (EE).

aspereza, subs. (de áspero + -eza). Rudeza; 
severidade. Formas: aspareza (EE, 2); 
aspereza (VC, 51; EE, 2); asperezas (VC, 
8); aspreza (VC, 1). Contextos: «e a 
sua aspereza mas em sy nom a guardã» 
(VC); «que nom desesperasse alguũ 
pola aspareza da vyda» (EE); «pella 
aspereza do frio» (EE); «cobijçamos 
honrras e fugimos das asperezas» (VC); 
«as quaaes cousas som hũas spinhas por 
a aspreza que hã» (VC).

aspergimento, subs. (de aspergir + -mento). 
Ação de aspergir; derramamento. 
Formas:  aspergimento (VC, 1); 
aspergimẽto (VC, 1). Contextos: «Da 
morte de Christo e do aspergimento do 
seu sangue ouue o bauptismo» (VC); 
«foy ençujada per o aspergimẽto do 
sangue dos martires» (VC).

asperidade, subs. (do lat. asperitate-m). 
Aspereza; dureza. Formas: asperidades 
(VC, 1). Contexto: «e nom se mouer 
antre as asperidades e contrariedades» 
(VC).

áspero, adj. (do lat. asper, a, um). Rude; 
duro; severo. Formas: aspara (EE, 1); 
aspera (S, 1; TC, 3; VC, 24; EE, 3); 
asperas (S, 4; VC, 15); aspero (S, 3; VC, 
17; EE, 4); asperos (VC, 6). Contextos: 
«no comer e vestyr mays aspara vyda 
mostraua fazer» (EE); ajnda que nõ 
tam aspera pendemça» (S); «nom deua 
asseer a peendemça muyto aspera» 
(TC); «viuer aspera vida» (VC); «ou a 
seu seruo dixer palauras mais asperas 
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ou mais brãdas» (S); «e quam duras 
cousas e asperas padeçeste por elles» 
(VC); «E ẽ esta amoestaçõ deue fazer 
rreprẽdemdoo primeiro begninamente e 
despois mais aspero» (S); «mas he muy 
duro e aspero» (VC); «es homem aspero 
e apanhas o que non poseste» (EE); «e 
fazem errores e som asperos cõtra» 
(VC); «aos outros erã asperos e para si 
brãdos» (VC).

áspide, subs., adj. (do grego ¢σπίς, ίδος, 
pelo lat. aspide-m). Espécie de serpente 
venenosa, ou relativo à mesma serpente. 
Formas: aspides (VC, 1). Contexto: 
«assy como aquellas serpentes a que 
chamã aspides que çarrã as orelhas» 
(VC).

assacar, vb. (de a- + sacar). Caluniar; 
imputar calúnias. Formas: asacã (TC, 2); 
asacam (TC, 2); asacarẽ (TC, 1); asacauã 
(VC, 1); assacam (C, 1); assacarẽ (TC, 
1); assaquẽ (C, 1). Contextos: «Outros 
asacã testigos falsos por mal querença 
dalguẽ» (TC); «maliciosamẽte asacam 
falsos testimunhos» (TC); «nõ cesauã 
os ẽueiosos e fariseus de asacarẽ cõtra 
ele falsos testimunhos» (TC); «mas erã 
cousas fingidas que lhe asacauã» (VC); 
«peccã todos aquelles que assacam 
falsso testimunho a seu prouximo» 
(C); «propria cousa he dos ẽueiosos de 
assacarẽ falsus testigos cõtra os boos» 
(TC); «dã maneira que lho assaquẽ» (C).

assanhamento, subs. (de assanhar + 
-mento). Ato ou efeito de assanhar; fúria; 
sanha. Formas: asanhamẽtos (VC, 1). 
Contexto: «os maaos e leues per soberua 
e amarellos como palha per enueja e 
fracos per asanhamẽtos» (VC).

assanhar, vb. (de a- + sanha + -ar). 
Provocar a sanha, ou a fúria de alguém; 
irritar. Formas: a sanharam (VC, 1); 
asanha (VC, 8; EE, 2); asanhã (VC, 2); 
asanha se (VC, 1); asanhado (VC, 1); 
asanhados (VC, 1); asanhallo (VC, 1); 
asanhamos (VC, 2); asanhar (TC, 1; VC, 
6; EE, 1); asanhara (TC, 1); asanhares 

(VC, 1); asanharia (VC, 1); asanharse 
(EE, 1); asanhas (VC, 1); asanhase (TC, 
1); asanhãse (VC, 1); asanhasse (VC, 
3); asanhãsse (VC, 1); asanhaua (VC, 
1); asanhayvos (EE, 1); asanhe (VC, 
2); asanhemos (VC, 1); asanhes (TC, 1; 
VC, 2); asanhose (TC, 1); asanhou (TC, 
1; VC, 3); asanhouse (VC, 1; HV, 1); 
assanhã (VC, 1); assanhaaduos (EE, 1); 
assanhamonos (VC, 1); assan[h]amos 
(VC, 1); assanhandose (VC, 1); assanhar 
(EE, 1); assanhaua (VC, 1); assanhe (VC, 
1); assanhemos (VC, 1); som asanhadas 
(VC, 1). Contextos: «E a segũda cousa 
que faram que se a sanharam contra 
sy meesmo» (VC); «nõ se asanha, non 
cuyda mal» (EE); «aas vezes ajnda sem 
razom se asanhã dos outros» (VC); «por 
tãto asanha se Christo ou se queyxa e 
torua» (VC); «cõ que mais possa seer 
offendido ou asanhado aquelle que teem 
custume de perdoar» (VC); «cõmouidos 
e asanhados por nos callarmos» (VC); 
«de se manteer dillicadamẽte e a viço e 
asanhallo» (VC); «Se os seruidores cõtra 
que nos asanhamos soportã o doesto» 
(VC); «Todo aquele que se asanhar 
contra seu irmaão culpado sera de 
iuyzio» (TC); «a minha ira moy cruel se 
asanhara cõtra elas» (TC); «nõ ouueste 
medo de asanhares a deus e duujdas de o 
jnclinares aa misericordia» (VC); «Cesar 
se asanharia» (VC); «mas he dicto 
asanharse quando faz as obras» (EE); 
«Vee tu como te asanhas doutrẽ quãdo 
mal diz de ty» (VC); «E Deos disse a 
Cahim: «A terceyra se lhes fez cousa 
com que os asanhase» (TC); «asanhãse 
se os reprehendẽ» (VC); «Natural cousa 
he que asanhasse ablande quãdo homẽ 
veem abaixado e abatido aquelle de que 
a auia» (VC); «e asanhãsse contra elles» 
(VC); «tanto o bispo se mais asanhaua 
e jnduzia e prouocaua que respondesse» 
(VC); «(asanhayvos) contra os que 
peccam» (EE); «ajnda que o mũdo se 
asanhe cõtra my» (VC); «E nõ nos 
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asanhemos cõtra elles» (VC); «nom te 
asanhes contra eles por nenhũa cousa» 
(TC); «asanhose o senhor e mandou que 
o metesẽ no carcer» (TC); «A sexta se he 
sanhudo ou se se asanhou per tal guysa» 
(TC); «asanhouse cõsigo mesmo» 
(HV); «Muytos som agora taaes que 
se assanhã quando os a reprehendem» 
(VC); «Ca mẽbros somos os huũs dos 
outros, assanhaaduos e nõ pequees, 
lexay a yra ãte do sol posto» (EE); 
«porque assanhamonos e tãto he mayor 
e mais auantejado o medo dos homẽs» 
(VC); «mas ajnda nos assan[h]amos e 
agrauamos» (VC); «e porque mostrasse 
como conuẽ de o vençer assanhandose 
delle» (VC); «Mas eu vos digo que 
todo aquelle que se assanhar contra 
seu proximo seera digno de juyzo» 
(EE); «nõ se assanhaua por doestos 
que lhe dissessem» (VC); «e ajnda que 
se assanhe e murmure Judas» (VC); «e 
nõ assanhemos deus» (VC); «as quaaes 
primeyro hã fame ou primeyro som 
asanhadas per nos que se armẽ cõtra 
nos» (VC).

assanhoso, subs. (de assanho + -oso). 
Aquele que tem sanha; furioso. Formas: 
asanhoso (EE, 1). Contexto: «he dicto 
asanharse quando faz as obras, que ao 
asanhoso conuem» (EE).

assar, vb. (do lat. assare). Cozinhar um 
alimento com o calor do fogo; tostar. 
Formas: asada (HV, 1); asado (EE, 1); 
asar (VC, 2); assaaes (HV, 1); assada 
(HV, 3); assado (VC, 15; EE, 5); assados 
(RP, 1); assando (VC, 1); assar (VC, 1; 
HV, 3); assassem (EE, 1); assaua (HV, 
1); foy assado (VC, 1); he assada (VC, 
1); seer assado (VC, 1). Contextos: 
«sentio aquelle cheyro muy boõ que saya 
da carne asada» (HV); «o peixe asado 
he Christo padecido» (EE); «acharom 
brasas e fogo feyto na praya. e huũ peyxe 
emçima delles a asar» (VC); «nũca vio 
tã boõ cheiro de carne assada como 
esta que aqui assaaes» (VC); «nũca via 

tã boõ cheiro da carne assada» (HV); 
«nõ foy cuzido em agua mas assado ao 
fogo» (VC); «e de noyte assados caldos» 
(RP); «e cozendo e assando carnes» 
(VC); «cortemos huũ pedaço de huũ 
quarto e mãdemollo assar e comamollo 
e viuamos» (HV); «mandou tambẽ trazer 
dos peixes tornados pera que se assassem 
e se comessem» (EE); «E em quanto se 
assaua Pilatus passaua por jũto cõ as 
casas da raynha» (HV); «e salguado com 
os cospinhos muytos e foy assado na 
cruz» (VC); «a qual he assada e cozida 
com o fogo daquele mal que padeçe» 
(VC); «e ser tomado na rede da nossa 
morte. e seer assado no fogo» (VC).

assaz, adv. (do lat. ad satis). Bastante; 
suficientemente. Formas: asaz (S, 3; TC, 
1; VC, 21; HV, 2; C, 1; EE, 2); assaz (VC, 
13; EE, 2; RP, 1). Contextos: «E deste 
pecado oryginal asaz foy dyto suso no 
tractado dos sete pecados mortaees» (S); 
«O qual foy asaz homildoso ataa morte» 
(TC); «dizẽ os dereitos que asaz abasta 
de elleger tal que seja boo e ydoneo» 
(VC); «nos somos aquy cõ grãde gente e 
boa caualerya que asaz lhe daremos que 
fazer» (HV); «dizem alguũs douctores e 
asaz cõ razam que assy partia as viandas 
com a maão» (EE); «mas assaz he de 
creer que lhe apresentauam algũa cousa 
de comer» (VC); «foy nasçido o saluador 
Christo preegãdo Joham ante assaz de 
sua vinda ho bauptismo de peẽdença» 
(EE); «segũdo estas cousas he assaz 
manifesto» (RP).

assegurar, vb. (de a- + seguro + -ar). 
Garantir. Formas: asegurãdoos (EE, 
1). Contexto: «Lyra esto acreçenta 
asegurãdoos, ca temiam morrer com 
elle» (EE).

asseitamento, subs. (de asseitar + -mento). 
Ato ou efeito de asseitar; cilada; engano; 
emboscada. Formas: aseitamentos (VC, 
3); aseitamẽto (VC, 1); aseitamẽtos 
(VC, 1);  aseytamentos (VC, 2); 
aseytamẽto (VC, 1); aseytamẽtos (VC, 
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7); asseitamentos (VC, 1); asseitamẽto 
(VC, 1);  assei tamẽtos (VC, 1); 
asseytamẽto (VC, 1); asseytamẽtos 
(VC, 1). Contextos: «mas ajnda contra 
as enculcas e aseitamentos do spiritu» 
(VC); «e per aseitamẽto vos querẽ trager 
a pecado» (VC); «des o começo da vida 
aas temptaçoões e aseitamẽtos que nos 
virem» (VC); «nõ curando Christo pois 
dos aseytamentos liurou o ydropigo de 
emfermidade» (VC); «per aseytamẽto 
pera o toruarẽ» (VC); «eu possa seer liure 
e escapar dos aseytamẽtos e accusações 
dos jmijgos» (VC); «nõ çessaaes de tam 
grandes asseitamentos» (VC); «porque 
cõ arteiriçe nẽ asseitamẽto nom o poderõ 
vẽçer» (VC); «cuydados afficados e 
asseitamẽtos e auorreçimẽtos ou odio 
de todos» (VC); «ouue Christo que o 
guardase per asseytamẽto» (VC); «eu 
mereça escapar dos asseytamẽtos de 
todos meos jmijgos» (VC).

asseitança, subs. (de asseitar + -ança). 
Ato ou efeito de asseitar; asseitamento; 
engano; cilada. Formas: aseitanças 
(S, 1); aseytanças (S, 2). Contextos: 
«ssegũdo Santo Agostinho he vontade 
de pensar mal e poeer aseitanças ou de 
enpeecer a alguũs» (S); «E deuemos aver 
fortelleza pera rresestir as aseytanças 
do diaboo» (S); «busquey por maas 
maneyras e aseytanças como podese ẽ 
palaura ou en feyto tomar ou rreprẽder 
a meu proximo» (S).

asseitar, vb. (do lat. assectare). Trair; 
enganar. Formas: aseitar (TC, 1); aseyta 
(VC, 1); aseytã (VC, 1); aseytãdo (VC, 
1); aseytando (VC, 1); aseytar (VC, 2); 
aseytauã (VC, 1); aseytauam (VC, 1). 
Contextos: «se te as maaos afaagarẽ e 
te diserẽ uaamos aseitar foão» (TC); «E 
cada hũa das negrigẽcias aseyta o diaboo 
pera semear zizania nos coraçoões dos 
homeẽs» (VC); «pregunta tu os meus 
jmijgos que me aseytã e aquestes o 
diguã» (VC); «auẽdo lhe emueja e 
aseytãdo por quanto sabiã que era mãso» 

(VC); «mas Saul sempre o andaua e 
aseytando e desejaua de o matar» (VC); 
«Beyjasme e veesme aseytar» (VC); 
«aquelles que o aseytauã a entençõ 
dos quaaes vyo que era maa» (VC); «e 
lhe dauã de comer e ho spreytauã ou 
aseytauam» (VC).

assejo, subs. (regressivo de assejar, ou 
ensejar). O mesmo que ensejo: ocasião; 
oportunidade. Formas: asejo (VC, 3); 
assejos (VC, 1). Contextos: «Onde leese 
que Oytauiano que em aquelle asejo era 
senhor de todo o mundo» (VC); «Mujto 
bẽ em boo asejo começou Christo louuar 
Johãne» (VC); «empero em aquelle 
asejo nom dise cousa sem elles» (VC); 
«Herodiades queria mal a sam Johã e 
buscaua assejos de mal trautar» (VC).

asselar, vb. (de a- + selar). O mesmo que 
selar: pôr selo em. Formas: aseelada 
(C, 1); aseellada (VC, 1); aseellar (VC, 
2); assellasse (VC, 1); seer asellado 
(VC, 1). Contextos: «carta de cura 
seendo per nos ou nossos vigairos 
assynada e aseelada do nosso seello» 
(C); «Aseellada do voto de castidade 
virginal» (VC); «mas ajnda quiserõ 
guardar o sepulcro e ajũtar guardadores 
e aseellar e asijgnar a pedra» (VC); «(e 
guardaua as no coraçom) assy como se 
as assellasse» (VC); «E entom deue o 
teu coraçom de seer asellado e çarrado 
com o seello da paixom de Jesu Christo» 
(VC).

assemelhar, vb. (de a- + semelhar). Ser 
semelhante a; parecer-se. Formas: 
asemelha (VC, 3); asemelhado (VC, 1); 
asemelhados (VC, 2); asemelhauã (VC, 
1); assemelhou (VC, 1); he assemelhada 
(VC, 1); som asemelhados (VC, 1). 
Contextos: «E per aquesto se cõforma 
e asemelha elle a Christo» (VC); «e em 
aquello que he realmẽte asemelhado» 
(VC); «som equiparados e asemelhados 
aaquelles que o desçerom e tyrarom da 
cruz» (VC); «Estas molheres afigurauã e 
asemelhauã aquelles que hã cõpaixom e 



246 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

doo dos outros e nõ de sy» (VC); «Dauid 
affegurou ou assemelhou Christo» 
(VC); «E bẽ he assemelhada a morte ao 
sompno» (VC); «Por tãto os sanctos som 
asemelhados aas aguias» (VC).

assenhoramento, subs. (de assenhorar 
+ -mento). Ato ou efeito de conquistar 
alguém ou alguma coisa. Formas: 
asenhoramẽto (TC, 1). Contexto: 
«murmurar de todalas cousas que uee 
asenhoramẽto do immiigo» (TC).

assenhorar, vb. (de a- + senhor + -ar). 
O mesmo que assenhorear. Formas: 
a senhorãse (VC, 1); asenhora (VC, 
4); asenhorã (VC, 1); asenhorada 
(TC, 1); asenhorade vos (VC, 1); 
asenhorar (VC, 4); asenhorara (VC, 1); 
asenhorarẽ (VC, 2); asenhorarme (VC, 
1); asenhorarõ (VC, 1); asenhorarse (TC, 
1); asenhoras (VC, 1); asenhoraua (VC, 
3); asenhorẽ (VC, 1); es asenhorada 
(VC, 1). Contextos: «pera a uida 
eterna a senhorãse dos que mal viuẽ» 
(VC); «ho apetito sensiuel que deue 
seer sobjecto se asenhora da rrazom» 
(VC); «as quaaes principalmente se 
asenhorã em aquelle menbro» (VC); 
«asi he engrãdecida e asenhorada de 
todo o mũdo» (TC); «Asenhorade vos 
de todas cousas que se mouem sobre a 
terra» (VC); «e hã sentido de aproueitar 
e nõ de se asenhorar» (VC); «e a morte 
nõ se asenhorara jamais delle» (VC); 
«E finalmente diras a deus se nõ se 
asenhorarẽ de my entõ serei sem magoa 
e sem noda» (VC); «Quantas vezes eu 
desejo asenhorarme dos homẽs» (VC); 
«Os reys e os principes das gẽtes se 
asenhorarõ» (VC); «se ao ceeo podesẽ 
sobir e asenhorarse dele de boamẽte o 
fariam» (TC); «e tu soo per o grãde odor 
das virtudes te asenhoras em nos» (VC); 
«mas nõ se asenhoraua de seu coraçom» 
(VC); «porque se asenhorẽ dos menores 
que si» (VC); «mas tu es leuada aos 
ceeos e es asenhorada de todollos choros 
das virgeẽs» (VC).

assenhorear, vb. (de a- + senhor + 
-ear). conquistar; apoderar-se de. 
Formas: asenhorea (VC, 3); asenhoreã 
(VC, 1); asenhoreando se (VC, 1); 
asenhorear (VC, 3); asenhoreara (EE, 3); 
asenhoree (VC, 3); asenhoreouse (VC, 
1); assenhorear (VC, 1); assenhoreauã 
(VC, 1). Contextos:  «a pena se 
asenhorea delle» (VC); «daquelles 
que som prellados e se asenhoreã da 
ygreja» (VC); «e asenhoreando se de 
seu coraçõ» (VC); «e nõ te quiseste 
asenhorear temporalmente» (VC); «ho 
emperio romaão que asenhoreara todo 
o mundo» (EE); «e porẽ avise se cada 
huũ que nõ se asenhoree delle a soberba» 
(VC); «e a misericordia asenhoreouse 
sobre o juizo aos pecadores e foy dado 
perdom» (VC); «mas como teẽ aazo de 
assenhorear som taaes como lobos que 
roubã e furtã» (VC); «lhes era tirada per 
os romaãos que os assenhoreauã» (VC).

assentado, subs. (do part. de assentar). O 
mesmo que sentado: conviva. Formas: 
aseẽtados (EE, 1). Contexto: «E entrou 
el rey pera que visse os aseẽtados aa 
mesa e vyo hy huũ homem sen vistidura 
de voda» (EE).

assentamento, subs. (de assentar + 
-mento). Ato ou efeito de assentar; 
assento; colocação; alojamento. 
Formas: aseentamentos (VC, 2); 
asentamento (VC, 1); asentamẽto (VC, 
1); asentamẽtos (VC, 1); asseentamẽtos 
(EE, 1);  assentamento (HV, 1); 
assentamẽtos (EE, 1). Contextos: 
«(Consiraae e sede auisados) contra 
os aseentamentos da soberua» (VC); 
«(Onde entendẽdo elles como escolheriã 
as primeyras seedas) .s. as mais 
honrradas e os melhores aseentamentos 
amoestou os» (VC); «e que se contẽte 
da sua moradia ou asentamento» (VC); 
«O quã bemavẽturado asentamẽto de 
mesa» (VC); «e algũas vezes mandaua 
aos discipollos comprar aa praça. e os 
asentamẽtos e estrados que fez forõ de 
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feno» (VC); «escolhyã os primeiros 
asseentamẽtos» (EE); «e por vosso 
assentamento nõ pode nẽhuũ sair» 
(HV); «como trabalhauam em auer os 
primeiros assentamẽtos» (EE).

assentar, vb. (de a- + sentar). Sentar; 
estabelecer; poisar. Formas: aseentaae 
vos (VC, 1); aseentada (VC, 2); 
aseentado (VC, 5); aseentados (VC, 2); 
aseentando (VC, 1); aseentar (VC, 4; HV, 
1); aseentara (VC, 1); aseentarõse (VC, 
1); aseentasse (VC, 1); aseentaua (VC, 
2); aseentauã (VC, 1); aseente (S, 1); 
aseentesse (VC, 1); aseentou (VC, 1); 
aseentouse (VC, 4); aseẽta (VC, 1); 
aseẽtado (VC, 3); aseẽtãdo te (VC, 1); 
aseẽtados (VC, 1); aseẽtar (VC, 2); 
aseẽtara (EE, 1); aseẽtasse (VC, 1); 
aseẽtate (VC, 1); aseẽtouse (VC, 1); 
asenta (S, 2; VC, 1); asentado (S, 1; VC, 
3; EE, 4); asentados (S, 1; VC, 3; EE, 1); 
asentaho (S, 1); asentamollo (VC, 1); 
asentando (VC, 1); asentao (S, 1); 
asentar (S, 1; VC, 2; C, 1; EE, 4); 
asentara (S, 1); asentares (TC, 1); 
asentarey (VC, 1); asentarnos (VC, 1); 
asentarõ (HV, 1; EE, 1); asentarõ se (VC, 
1); asentarom (VC, 1; EE, 1); asentarse 
(S, 1); asentasse (VC, 2); asentaua (EE, 
1); asentauã (EE, 1); asentem (C, 1; EE, 
1); asentou (VC, 1; EE, 1); asentoua 
(VC, 1); asentouse (VC, 1); asẽtado (VC, 
1); asẽtados (EE, 1); asẽtar (TC, 1); asẽte 
(TC, 1); asseemtado (VC, 1); asseemtar 
(VC, 1); asseenta (VC, 2); asseenta os 
(VC, 1); asseentado (VC, 8; EE, 1); 
asseentãdo se (VC, 1); asseentados (VC, 
3; EE, 2); asseentamos (VC, 1); 
asseentando se (VC, 1); asseentar (VC, 
6; EE, 2); asseentara (EE, 1); asseentarees 
(EE, 1); asseentarõse (EE, 1); asseentarse 
(EE, 1); asseentarse ha (EE, 2); 
asseentase (EE, 1); asseentasse (EE, 1); 
asseentate (VC, 1; EE, 1); asseentẽ (VC, 
1); asseentes (EE, 2); asseentou (VC, 1); 
asseentou se (VC, 2); asseentouse (EE, 
1); asseẽtã se (VC, 1); asseẽtaaes (VC, 

1); asseẽtada (VC, 1); asseẽtado (VC, 6; 
EE, 2); asseẽtar (VC, 3; EE, 2); asseẽtar 
se (VC, 1); asseẽtara (VC, 1); asseẽtarõ 
(VC, 1); asseẽtasse (VC, 1); asseẽtate 
(EE, 2); asseẽte (VC, 1); asseẽterõ (VC, 
1); asseẽtou (EE, 1); asseẽtou se (VC, 
1); assemtẽ (EE, 1); assenta (EE, 1); 
assenta te (VC, 1); assentadas (EE, 1); 
assentado (VC, 2; EE, 5); assentados 
(VC, 2; EE, 3); assentar (VC, 5; EE, 6); 
assentar se (VC, 1); assentar se a (EE, 
1); assentaram (EE, 1); assentarey (EE, 
1); assentarõ (VC, 1; HV, 1); assentarom 
(EE, 1); assentarõno (EE, 1); assentarse 
a (EE, 1); assentasse (EE, 1); assentassem 
(VC, 1); assentate (VC, 1; EE, 1); 
assentaua (VC, 1; EE, 1); assentauansse 
(VC, 1); assente (VC, 3); assentẽ (VC, 
1); assentou (VC, 1; EE, 6); assentou se 
(VC, 1); assentouse (VC, 1; EE, 4); 
assẽtasse (EE, 1); assẽtou (VC, 1); eram 
esẽtados (HV, 1); esta asentado (EE, 1); 
esta assentado (EE, 1); estamos asẽtados 
(S, 1); estando aseentada (EE, 1); 
estando aseẽtado (EE, 1); estando 
asseentada (EE, 1); estando asentado (S, 
1); estando asseẽtado (EE, 1); estara 
esentado (EE, 1); estaua aseentado (VC, 
1); estaua asentado (VC, 1; EE, 1); estaua 
asseentado (VC, 1; EE, 1); estauã 
asseẽtados (VC, 1; EE, 1); estaua 
assentado (EE, 4); estauã assentados 
(EE, 2); estauam asseẽtados (EE, 1); 
estauam assentados (EE, 2); estãdo 
assentados (EE, 1); estem asseentados 
(VC, 1); ficarom asentados (VC, 1); foi 
asentada (EE, 1); foy asseentado (VC, 
1); foy asentado (S, 1); fuy assentada 
(EE, 1); ouuesse asseẽtado (EE, 1); see 
aseentado (VC, 1); see asentada (VC, 1); 
seẽdo asseẽtado (VC, 1); seẽdo assentada 
(VC, 1); seẽdo assentado (VC, 1); seer 
asentado (VC, 1); seja aseentado (VC, 
1); serees asentados (S, 1); ssee asentado 
(S, 1); ssee assẽtado (S, 1; VC, 1); sta 
aseẽtado (VC, 1); sta asentado (VC, 3); 
stã asentados (VC, 1); sta asseentado 
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(VC, 1); stã asseẽtados (VC, 2); stãdo 
aseentado (VC, 1); stãdo asentados (VC, 
1); stãdo asseẽtada (VC, 1); stam 
assentados (VC, 1); stando asentado 
(VC, 1); stando asseentado (VC, 1); 
stando asseẽtado (EE, 1); star aseẽtado 
(VC, 1); star asentado (VC, 1); star 
asseentado (VC, 1); star asssentado (VC, 
1); stara aseentado (VC, 1); starã 
asseẽtados (VC, 1); staram asentados 
(VC, 1); staua aseentada (VC, 1); stauã 
aseentados (VC, 2); stauã aseẽtados (VC, 
1); staua asentado (VC, 1); staua 
asseentado (VC, 1); stauã asseentados 
(VC, 2); staua asseẽtado (VC, 1); stauã 
asseẽtados (VC, 1); staua assentado (VC, 
1); stauam aseentadas (VC, 1); stauam 
aseentados (VC, 2); stauam asseentados 
(VC, 1); ste asentada (VC, 1); steue 
asentada (VC, 1); steuer aseentado (VC, 
1); steuerdes asseẽtados (VC, 1). 
Contextos: «aseentaae vos e ficaae aqui 
em a cidade de Jerusalem» (VC); «E aa 
destra sta collocada e aseentada a doaçõ 
da graça» (VC); «o qual estaua ally 
aseentado pedindo esmolla» (VC); «Mas 
como he esto que elles çeauã aseentados 
aa mesa» (VC); «fezeo aseentar antre 
elles ambos» (HV); «Estes som os annos 
e as condições do moço spiritual e quem 
estas condições teuer Christo filhara e 
aseentara açerca de sy» (VC); «Estãdo 
ja quanto quer longe e afastadas 
aseentarõse chorosas e tristes do temor» 
(VC); «A segunda he que o moço 
aseentasse per o chaão ou no poo» (VC); 
«Muy grande trayçõ foy a de Judas em 
vẽder aquelle que o aseentaua cõsiguo 
aa mesa» (VC); «saltauã as pedras nos 
rostros daquelles que as aseentauã» 
(VC); «ho saçerdote que diz ha missa 
aseente a cara cõtra o pouoo ha destra 
parte do altar» (S); «Aquelle ergo que 
despoõe de reger bem a ssi meesmo 
aseentesse na cadeyra do julguado» 
(VC); «Entrou ergo a senhora em casa e 
aly ficou e se aseentou» (VC); «e 

aseentouse ally onde lhe aconteçera de 
cheguar» (VC); «porque em a cõtriçõ se 
aseẽta o homẽ e sayse fora do pecado» 
(VC); «seẽdo ergo aseẽtado» (VC); «de 
guisa que aseẽtãdo te tu em my como 
fazem aa besta» (VC); «e stauã assy 
aseẽtados por cõprirẽ aquello que lhes 
fora dicto» (VC); «mas tu lauao e fazeo 
aseẽtar cõ tigo aa mesa» (VC); «se 
aseẽtara o filho da virgem» (EE); 
«Aseẽtasse bem corregido na terra» 
(VC); «aseẽtate aa minha deestra» (VC); 
«e alleuãtouse o corpo e aquelle que era 
morto aseẽtouse» (VC); «pella qual ho 
coraçõ en si sse asesega e asenta muito 
nas grandes e onestas cousas» (S); «E 
despois asentado en sua cadeyra ante ho 
altar» (S); «e estaua hy asentado com 
seus discipollos» (EE); «Asentados a 
comer honze diçipolos» (EE); «E quãdo 
diz: benedixit, asentaho sobre ho altar» 
(S); «asentamollo em meo» (VC); «e 
emcuruando e asentando os geolhos em 
oraçom» (VC); «e asentao ẽ maneyra 
que a hostia este ãtre o saçerdote e o 
calez» (S); «sson seus hyrmãaos que os 
fazen asentar a seus pees» (S); «quãdo 
o filho de Deus se asentara en a seeda 
da sua magestade» (S); «Quando te 
asentares a mesa ãte geme o que as de 
comer» (TC); «Certas senhor eu me 
asentarey contigo em terra e aconpanhar 
teey» (VC); «nõ deuemos asentarnos a 
folguar em ella» (VC); «e como o 
emperador e seu filho asentarõ seu Raial 
fortemẽte sobre ha çidade de Jherusalem» 
(HV); «E apres desto asentarõ se» (VC); 
«e se asentarom cõ Abraã e Ysaac e 
Jacob em ho regno dos çeeos» (EE); 
«deuese apartar a hũa parte do altar ou 
asentarse e esperar ataa que seja pasado 
ho açidente» (S); «depois que quando 
homẽ fosse conuidado pera as bodas que 
se asentasse no postumeiro e mais baixo 
lugar» (VC); «quãdo asentaua os çeeos 
hy estaua» (EE); «ãtre os sabedores que 
ãtijgamẽte se asentauã aa porta a dar 
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juizo de verdade» (EE); «E assy como 
os cõfessarẽ asentem no rool, cõfessado 
per sua letra» (C); «e se asentou aa destra 
de deus» (EE); «e asentoua em a cadeira 
da gloria» (VC); «leuou Jesu fora do 
pretorio e asentouse na cadeira do juizo» 
(VC); «tu stauas cõ Maria asẽtado aos 
pees do senhor» (VC); «os sabedores 
asẽtados nas portas cõ os juyzes» (EE); 
«Se teu padre carnal te estoruar que nõ 
seruas a Deus e tu esteueres na casa e ele 
se asẽtar a porta» (TC); «nẽ se asẽte con 
homeẽs ao soalheiro nẽ cõ as molheres 
na rua» (TC); «e asseemtado em a terra» 
(VC); «Por razom do logar omde os assy 
mandou asseemtar» (VC); «o saluador 
e a saluaçom nõ se asseenta em a alma 
misericordia ou em ousso» (VC); «mas 
ablãdaos e asseenta os e faze os fugir» 
(VC); «e achaarõno asseentado e vistido 
e com boon syso» (EE); «pera subjugar 
ambos estes poboos pera fe catholica 
asseentãdo se ou caualguãdo primeiro 
sobre a asna» (VC); «estam en huum 
asseentados aa mesa» (EE); «e se nos 
asseentamos açerca do caminho creendo 
e auendo fiuza em o misterio do nosso 
remijmento» (VC); «asseentando se 
sobre o ffeno» (VC); «e em começando 
de asseentar a conta» (EE); «mas na 
segũda se asseentara na cadeyra» (EE); 
«vos outros vos asseentarees sobre doze 
cadeyras» (EE); «E asseentarõse a 
comer com Jhesu e seus discipollos» 
(EE); «por asseentarse em logar alto» 
(EE); «Asseentarse ha sobre a cadeira 
de Dauid» (EE); «e quando ha relligiosos 
e contẽpratiuos asseentase cõuidando a 
folgãça e repouso» (EE); «pedirõ que se 
asseentasse o huũ aa destra e o outro aa 
seestra» (EE); «Disse o senhor a meu 
senhor asseentate a minhas deestras» 
(EE); «Onde nõ deffẽde Christo que os 
meestres nõ se asseentẽ primeiros» 
(VC); «non te asseentes no primeiro 
logar» (EE); «e muj grãde bẽ comuũ 
asseentou sua cadeira e fez sua morada» 

(VC); «(E como ẽtrou ẽ a casa asseentou) 
se a comer» (VC); «E asseentouse que 
estaua morto» (EE); «asseẽtã se e folguã 
sobre a terra» (VC); «Veede pois como 
vos asseẽtaaes sobre ella» (VC); «cõtra 
a ygreja assi affirmada e asseẽtada» 
(VC); «vyo huũ homẽ asseẽtado no 
caminho» (EE); «asseẽtar aa mesa» 
(EE); «Asseẽtar se sobre aquestas bestas 
nõ he outra cousa se nõ sobre os 
coraçoões da quelles dous poboos» 
(VC); «em tãto que se asseẽtara no tẽplo 
de deus por se mostrar e dar a veer que 
he deus» (VC); «Aly se asseẽtarõ ẽçima 
da herua» (VC); «E mãdou aa cõpanha 
que se asseẽtasse» (VC); «Mas quãdo 
fores chamado vay e asseẽtate no 
derradeyro logar» (EE); «por tal que 
deos se asseẽte em ellas» (VC); «(se 
asseẽterõ) nõ deuidamẽte (os escriuaaães 
e phariseus)» (VC); «Que na primeira 
vinda se asseẽtou na cadeyra da 
humildade» (EE); «e asseẽtou se outra 
vez em çima da asna que era subjuguada 
e mãsa» (VC); «Que se assemtẽ estes 
dous meus filhos» (EE); «Aquelle se 
assenta no primeiro logar que no seu 
coraçõ cuyda que val mais que os outros» 
(EE); «assenta te e assessegua em huũ 
lugar» (VC); «Tyro e Sydõ som çidades 
dos gẽtyos assentadas na terra da 
promisson» (EE); «que veẽ a ty mãso 
assentado sobre a asna e o burrinho filho 
della» (EE); «Noueno aos honze 
apostollos assentados aa mesa em huũ 
paaço pera çear» (EE); «e poserõ sobre 
elles suas vestiduras e fizerõno assentar 
ençima» (EE); «E nota que assentar se 
aa mesa de Christo he participar e 
comunicar dos sacramẽtos da ygreja» 
(VC); «(e assentar se a.) em juyzo» 
(EE); «e se assentaram con Abraham e 
Isaac e Jacob em ho regno dos çeeos» 
(EE); «ca hy me assentarey pera julgar 
todallas gentes» (EE); «e assentarõ tam 
fortemẽte seu araial que nẽhuũ homẽ nõ 
podia sair nẽ entrar» (HV); «Quarta que 
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se assentarom sobre feno: e estes ẽ terra» 
(EE); «e assentarõno ençima» (EE); «E 
assentarse a derretendo e affinando 
como prata, e alimpara aos filhos de 
Leui» (EE); «e como se assentasse 
chegarom a elle seus discipollos» (EE); 
«quãdo fossem conuidados aas vodas 
nom se assentassem no primeiro e no 
mas alto lugar» (VC); «toma teu aluara 
e assentate e escreue prestes» (EE); 
«quãdo assentaua os çeeos hy estaua eu» 
(EE); «e assentauansse cõ os seus 
discipollos» (VC); «que me assente ou 
encoste sobre o feno do viço carnal 
souãdoo e apremẽdoo» (VC); «e requere 
que os cõuidados se assentẽ no mais 
bayxo lugar» (VC); «sobre cada huũ dos 
discipollos se assentou huũ rayo de fogo 
que tijnham figura de linguas» (EE); «e 
Maria Magdallena assentou se aos pees 
do senhor» (VC); «E entrãdo na casa do 
phariseu, assentouse aa mesa» (EE); 
«pedio por merçee a Jhesu que o huũ dos 
seus filhos se assẽtasse aa destra: e o 
outro aa seestra» (EE); «De como se 
assẽtou o senhor sobre o burro e ẽçima 
da asna» (VC); «E estes eram esẽtados 
e bem armados para guardar os 
valladores» (HV); «esta asentado aa 
destra da muy alta magestade» (EE); 
«(esta assentado.) .s. folga e regna 
depois de muito trabalho e humildade 
ẽxalçado» (EE); «Quãdo se diz a pistola, 
estamos asẽtados por que ha doctrina e 
ensignãça deue seer ouuida en folgãça e 
ẽ silençio» (S); «e lhe perdoou todos seus 
peccados (que estando aseentada etc.)» 
(EE); «tocou Christo estando aseẽtado 
aa mesa» (EE); «E aquesta tijnha hũa 
jrmaã por nome Maria que estando 
asseentada perto dos pees do senhor 
ouuio a sua pallaura» (EE); «estando 
asentado chegarom os diçipolos a elle» 
(S); «E em esto se mostraua em elle a 
virtude da diuijndade. (Estando 
asseẽtado etc.)» (EE); «(deçera do çeeo) 
e estara esentado no aar» (EE); «nom 

estaua aseentado em cadeyra ou em 
almofada mas sobre a terra» (VC); «(e 
moueeo e apartou ha pedra) e estaua 
asentado sobre ella» (EE); «ja estaua 
asseentado aa deestra de deos padre con 
gloria» (EE); «Ex aqui dous çegos que 
estauã asseẽtados açerca do caminho» 
(VC); «estaua assentado huũ çego perto 
do caminho pedindo esmollas» (EE); 
«Repartyos aos que estauã assentados» 
(EE); «E os que estauam asseẽtados a 
comer» (VC); «e estãdo assentados vio 
huũ sen vistidura de voda» (EE); «ajnda 
que estem asseentados em cabeçeyra 
elles se conheçem e teem em cõta dos 
mas baixos» (VC); «ficarom asentados 
contra o sepulcro e chorãdo o senhor» 
(VC); «honde Nazareth foi asentada na 
qual foy Christo anunçiado criado» (EE); 
«Christo foy asentado e posto no 
ssepulcro» (S); «e assy en Syõ fuy 
assentada» (EE); «como se ouuesse 
asseẽtado» (EE); «do que see aseentado 
na cadeira» (VC); «E por tãto Maria see 
asentada por quanto staua cõtẽplãdo» 
(VC); «e seẽdo asseẽtado ensinauaos: e 
os scriuaães phariseos» (VC); «quer seer 
asentado e collocado açerca de Christo» 
(VC); «neçessario he que seja aseentado 
e cesse dos cuydados e toruaçoões do 
segre» (VC); «e vos serees asentados 
ssobre doze cadeyras» (S); «O sexto que 
sobyo aos ceos e ssee asentado a destra 
do padre» (S); «e ssee assẽtado a destra 
parte que he a gloria e benauenturãça 
delle» (S); «e quando preegua a clerigos 
ou relligiosos sta aseẽtado como aquelle 
que cõuida pera folguãça algũa e pera 
cõtẽplaçõ» (VC); «os quaaes stã 
asentados acerca dos pees do senhor» 
(VC); «stãdo aseentado em sua cadeira» 
(VC); «Esta stãdo asseẽtada nõ soomẽte 
aos pees do senhor: mas ajnda aa cabeça 
ouuya as pallauras da sua boca» (VC); 
«Lazaro he dos que stam assentados» 
(VC); «e fallar com eles stando asentado 
honestamente» (VC); «E virõ digo huũ 
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mãçebo star aseẽtado aa deestra cuberto 
de stolla brãca» (VC); «mas no aar stara 
aseentado cõtra o monte Oliuete» (VC); 
«e starã asseẽtados para os julgar» (VC); 
«Staram asentados em alto em o loguar 
mais alto com os sanctos» (VC); «per 
vẽtura staua aseentada e tinhao no 
regaço sobre os geolhos» (VC); «em 
cada quadra stauã aseẽtados tres 
discipollos» (VC); «e stauam aseentadas 
e hũa parauamẽtes aa outra e outra a 
outra per ordem» (VC); «e ste asentada 
per boõa voõtade» (VC); «De Maria se 
lee que soomẽte steue asentada e nõ se 
aleuãtou pera ajudar sua jrmaã» (VC); 
«elle steuer aseentado em aquella 
cadeira da magestade sua e poderio» 
(VC); «quando steuerdes asseẽtados 
sobre doze seedas emadeo» (VC).

assentir, vb. (do lat. assentire). Dar 
permissão ou aprovação; consentir. 
Formas: asemtyo (VC, 1). Contexto: 
«empero a bemdicta virgem que 
presemte staua asemtyo em aquelle 
feyto muy gramde» (VC).

assento, subs. (regressivo de assentar). 
Residência; guarida. Formas: dasento 
(C, 2). Contextos: «E ysto queremos 
que se guarde en todollos logares em que 
esteuerem dasento ou forem negoçear» 
(C); «pera que mays armas aja mester 
em caminhando ou honde esteuer 
dasento» (C).

asserto, adj. (do lat. adsertu-m). Evidente; 
patente. Formas: asertas (C, 1); asertos 
(C, 1). Contextos: «nem se obrigarẽ 
prouar suas asertas querellas» (C); 
«somos emformado que muitos clerigos 
seculares de ordẽs meores asertos 
cometem muitos delictos asaz graues» 
(C).

assessegadamente, adv. (de assessegar + 
-mente). O mesmo que sossegadamente: 
com sossego. Formas: aseseguadamẽte 
(VC, 1); assesegadamente (VC, 1); 
asseseguadamẽte (VC, 1). Contextos: 
«porque aly mais aseseguadamẽte 

e sẽ aroydo podessẽ pregũtar e 
examinar Christo» (VC); «por tal que 
assesegadamente e madura podesse 
expoer aquello que com reuerencia leera» 
(VC); «fallar em elle asseseguadamẽte» 
(VC).

assessegar, vb. (de a- + sessegar, este 
do lat. medieval sessicare). O mesmo 
que sossegar: aquietar-se; acalmar-
se; serenar. Formas: asesega (S, 1); 
asesegar (S, 1); aseseguado (VC, 1); 
asessegadas (VC, 1); asessegar (VC, 1); 
asesseguaua (VC, 1); assesegado (VC, 
3); assesegua (VC, 1); asseseguada (VC, 
1); asseseguado (VC, 3); assessegado 
(VC, 2; EE, 1); assessegar (VC, 3); 
assessegaras (VC, 1); assessegares 
(VC,  1 ) ;  a s ses segou  (VC,  2 ) ; 
assessegua (VC, 6); assesseguã (VC, 
1); assesseguada (VC, 2); assesseguado 
(VC, 12); assesseguados (VC, 3); 
assesseguam (VC, 1); assesseguar (VC, 
5); assesseguarẽ (VC, 1); assesseguares 
(VC, 1); assesseguassem (VC, 2); 
assessegue (VC, 2); assesseguẽ (VC, 1); 
assesseguedes (VC, 1); assesseguemos 
(VC, 2); he assesseguado (VC, 1); som 
assesseguados (VC, 1); sta asseseguado 
(VC, 1); star aseseguado (VC, 1); star 
asseseguado (VC, 1); star assesseguado 
(VC, 1); s[t]em assesseguados (VC, 1). 
Contextos: «pella qual ho coraçõ en si 
sse asesega e asenta muito nas grandes 
e onestas cousas» (S); «se o fezo com 
ẽtençon de mudar ha morada e asesegar 
en no postomeiro logar» (S); «o qual o 
repouso fez aseseguado e mãso» (VC); 
«todas minhas cousas e cuydaçoões sejã 
claras e asessegadas» (VC); «os quaaes 
nom se podẽ fazer asessegar nem teer 
as cadeas da obediencia» (VC); «e nõ 
asesseguaua nẽ o podia cõplir sem lho 
elle permetir» (VC); «mas acharõ no 
menino sem falla assesegado e sob poder 
da sua madre» (VC); «e cobijça de seerẽ 
ẽmendadas e nõ assesegua» (VC); «A 
primeira he boa e asseseguada e esta he 
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da quelle que faz peendença dos malles 
passados» (VC); «Onde Crisosto. diz. 
que asseseguado e mãso he o juyzo» 
(VC); «Ou como no tempo de Josue: 
que o sol esteue quedo assessegado 
sem se mouer espaço de huũ dia» (EE); 
«a affirmar e assessegar as forças do 
corpo» (VC); «e aly assessegaras se 
pero o poderes fazer» (VC); «e na 
sua doçura assessegares» (VC); «assi 
assessegou ao sabado» (VC); «assy o 
coraçõ do homẽ assessegua e folgua 
em deos» (VC); «porque em elle pousã 
e assesseguã a cabeça» (VC); «steue 
com a voontade assesseguada e mansa» 
(VC); «como se dormisse assesseguado» 
(VC); «assesseguados na ffe sperãdo 
a vida dos fiees» (VC); «e do mundo 
nosso aduersario e dos spiritos malignos 
assesseguam» (VC); «e nõ podendo 
assesseguar por o aficado amor que lhe 
auia» (VC); «e entõ sera a ti gloria em 
presença daquelles que alli esteuerem e 
assesseguarẽ em aquella meesma ffe» 
(VC); «e se assesseguares e çessares de 
andar mortificar se te ha o entendimẽto 
açerca do bem fazer» (VC); «Em como 
o senhor foy espertado e mandou aos 
ventos e ao mar que assesseguassem» 
(VC); «eu folgue e assessegue em ty 
que es meo» (VC); «e mais seguramẽte 
perseuerẽ e assesseguẽ ẽ deus» (VC); «e 
nõ assesseguedes nẽ queyrades cessar 
de fazer gaanho a Christo» (VC); «nas 
oraçoões assesseguemos e folguemos» 
(VC); «porque elle he assesseguado» 
(VC); «sam aquelles homeẽs que som 
assesseguados» (VC); «e qualquer 
que sta asseseguado ou asseentado aa 
mesa da ffe» (VC); «e que deseja star 
aseseguado e nom se mouer antre as 
asperidades e contrariedades» (VC); 
«s[t]em assesseguados quando homẽ 
fallar» (VC).

assessego, subs. (regressivo de assessegar). 
O mesmo que sossego:  repouso; 
descanso; paz. Formas: asesego (VC, 

5); asessego (VC, 1); assesego (VC, 
10); asseseguo (VC, 2); assessego (VC, 
64). Contextos: «a este fim forom 
(por auerdes em my repouso paz) e 
asesego nas tribulaçoões vijndoyras» 
(VC); «porque ouuessem asesego e paz 
em elle» (VC); «e emvije asessego e 
folguança» (VC); «porque nõ pareçã 
leues e vaguabũdos e homeẽs de pouco 
assesego» (VC); «e se na paz e no 
asseseguo eu nego Christo» (VC); «pera 
seeda outrossy do corpo se entende 
a folguança de mente e assessego da 
voontade» (VC).

assessor, subs. (do lat. assessore-m). 
Magistrado que auxilia no tribunal o juiz 
principal; adjunto. Formas: asessor (S, 
2); assessor (VC, 1); asessores (S, 1); 
assessores (VC, 2; EE, 1). Contextos: 
«E se deu a sentẽça cõ asessor ao qual 
todos auyan por letrado e rrecorriã a elle 
ẽ os taees negoçios, o juiz nõ he culpado» 
(S); «os que escolhẽ e enlegen os juyzes 
e asessores, sse non son leterados» (S); 
«e ha hy outro juyzo de dignidade do 
assessor ou cõselheiro» (VC); «que sejã 
seus cõpanheiros ẽ o juyzo e que assi 
como assessores dos juyzes da cõuersaçõ 
do mũdo» (VC); «asseentarse em logar 
alto perto do juyz como os assessores» 
(EE).

assi, adv. (do lat. ad sic). O mesmo que 
assim: deste modo; de tal maneira; dessa 
maneira. Formas: asi (S, 216; TC, 22; 
VC, 20; C, 18; EE, 8); asij (SG, 3); assi 
(VC, 716; HV, 25; C, 3; EE, 15; RP, 13); 
assj (VC, 10); assy (S, 84; TC, 1; VC, 
2120; HV, 17; C, 169; EE, 645; RP, 6); 
asy (SG, 1; S, 47; TC, 112; VC, 99; EE, 
4); hasi (S, 3); hasy (S, 1). Contextos: 
«e asi quero ẽganar e mĩtir a Deus e ao 
mũdo» (TC); «E asij na ygreja da cidade 
de Sam Jorge da Mina e em as ygrejas 
primcipaaes das ylhas da Madeira» (SG); 
«porque assi que como o caualeiro que 
torna a cobrar o castelo que perdeo hũa 
vez melhor o abasteçe e mais fortifica» 
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(VC); «veem de golpe sobre os que 
assi oram» (VC); «E assi se pague 
jnteiramẽte o dizimo» (C); «Em Bethleẽ 
de Judea que assi he escripto» (EE); «e 
assi ho deuẽ de fazer os seruidores dos 
enfermos» (RP); «porque assj perteẽçe 
aa sua bõdade» (VC); «E assy que 
o perdom cõ reprehensom deue seer 
dado ao prouximo que se areprehende» 
(VC); «assy que ajnda que apertados 
e streitos steuesem»; «e assy meesmo 
he cousa que acõpanha ho matrimonio 
como he ho poer do anel» (EE); «e 
assy lança a peçonha» (RP); «Se lhe 
desseiarom perda dos fylhos ou dos 
gaados e assy dos outros beẽs» (TC); «E 
esto asy feito liexea dizer seus pecados» 
(TC); «Asy meesmo quando vee algũa 
virtude em alguũ homẽ» (VC); «e hasi 
pareçe que fezerom solepnidade em na 
sepultura» (S); «hasy en este sacramẽto 
som alinpadas as mazelas e çugydades 
dalma» (S).

assi 2, prep + pron. pes. O mesmo que a 
si. Formas: assi (VC, 10); assy (VC, 
19; EE, 3). Contextos: «Onde de taaes 
voõtades perfeitas assi mortas assi 
meesmas diz o apostollo» (VC); «nom 
foy alguũ que fezesse a outrẽ bem que 
nom aproueitasse assi meesmo» (VC); 
«porque elles em o presente posueẽ assi 
meesmos na gloria» (VC); «Onde logo 
mudou a primeira hydade por se afastar 
assy meesmo» (VC); «Ora seja cousa 
grãde ora pequena se or cõtraira assy 
meesma pareçera» (VC); «assy mesmo 
fere com seu cuytello e caae na coua que 
fez» (VC); «con violencia o arrebatã 
assy meesmo no ĩferno» «Jhesu esteue 
quedo e mãdouho trazer assy» (EE); «Nõ 
ousamos cõpararnos a huũs que gaban 
assy meesmos» (EE).

assi como, loc. conj. O mesmo que assim 
como: do mesmo modo que; bem como. 
Formas: asi coma (S, 1); asi como (S, 
274; TC, 8; VC, 18; C, 2); assi como 
(TC, 2; VC, 525; HV, 15; EE, 3; RP, 4); 

assj como (S, 2; VC, 13); assy como (S, 
110; VC, 1475; HV, 8; C, 9; EE, 178; RP, 
2); asy como (S, 59; TC, 72; VC, 74; HV, 
3; EE, 1); hasi como (S, 2). Contextos: 
«som homẽs asi coma nos» (S); «Ha 
sexta maneira que ẽbarga o matrimonio 
he quãdo os que querẽ casar sõ de diversa 
ley ou crẽça, asi como se elle he hereje 
e ella catholica» (S); «deue homẽ pẽsar 
e ordenallo asi como se elle fosse ho 
derradeyro dia da sua vida» (VC); «assi 
como algũa augua com que lauam seus 
corpos ou dam a comer o lixo ou o uedo» 
(TC); «A sexta se lhes foy o bediemte assi 
como deuia» (TC); «Assi como se disesse 
preeguae porque daqui a pouco se abrira 
a porta do regno dos çeeos» (VC); «assi 
como a cana mouida pello vento» (EE); 
«A segunda que assi como se escreue em 
o terçeyro liuro dos amforismos» (RP); 
«O .j. he jncesto que he dormir cõ parẽta 
ou cunhada, assj como se ouuesse que 
auer com a filha de sua molher ou cõ sua 
hjrmãa» (S); «nõ diz que elles se ofereçã 
e metã sem mãdado assj como furtadores 
e ladrões» (VC); «e assy como se mãda 
gardar o domjngo, prinçipalmẽte deuem 
gardar todas as outras festas» (S); «cada 
huum em seu benefiçio curado assy como 
cada huum he obrigado» (C); «Assy 
como falou a nossos padres Abrahã» 
(EE); «assy como he em as molheres 
que som prenhes» (RP); «Outra maneira 
se diz morte çiuel, asy como os que 
som desterrados» (S); «A quynta se he 
emueioso asy como pesarlhe do bem 
de seus uezinhos» (TC); «Nota tres 
maneiras de circumstamcias asy como 
dizeem os doutores que agrauam o 
pecado» (TC); «asy como se dissesse 
nõ vos tenhaaes por desprezados» (VC); 
«e nõ ficara por my de vos dar todo 
boõ auiamẽto asy como se foses meu 
jrmão» (HV); «e hasi como filhos, netos 
ou bisnetos, alguũ non pode casar» (S).

ass ignadamente ,  adv.  O  mesmo 
q u e  a s s i n a d a m e n t e .  F o r m a s : 
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asignadamẽte (VC, 1); asijgnadamẽte 
(VC, 3); assignadamente (VC, 3); 
assignadamẽte (VC, 4); assijgnadamẽte 
(VC, 1). Contextos: «E nota que diz 
asignadamẽte que lhes deu poderio» 
(VC); «E asijgnadamẽte se diz. foy 
traydo» (VC); «Onde assignadamente 
faz mẽçom das noites» (VC); «e 
esto disse assignadamẽte» (VC); «E 
assijgnadamẽte se diz que Christo todas 
cousas fez bẽ» (VC).

assignado, subs. O mesmo que assinado. 
Formas: assignados (EE, 1). Contexto: 
«Porẽ se segue (digo vos seus anjos) .s. 
os assignados a elles» (EE)».

assignalar, vb. O mesmo que assinalar. 
Formas:  ass ignal lada (VC,  1) . 
Contexto: «e destes todos se faz hũa 
cousa. assignallada e espãtosa que he 
ho maao clerigo» (VC).

assignar, vb. O mesmo que assinar. 
Formas: asigna (VC, 2; EE, 1); asignã 
(VC, 1); asignada (VC, 1; C, 1); 
asignadas (VC, 1); asignado (VC, 2); 
asignados (VC, 2; HV, 1); asignãdose 
(S, 1); asignamos (VC, 1); asignar (S, 
3; VC, 1); asignem se (VC, 1); asignou 
(VC, 1); asijgna (VC, 1); asijgnada 
(VC, 3); asijgnado (VC, 3); asijgnar 
(VC, 4); asijgnarõ (VC, 1); asijgne (VC, 
1); asijgnou (VC, 1); assigna (VC, 5); 
assignada (VC, 6); assignadas (VC, 4); 
assignãdo (VC, 2); assignado (VC, 3); 
assignado he (VC, 1); assignãdo lhes 
(VC, 1); assignados (VC, 3); assignar 
(HV, 1); assignarã (VC, 1); assignares 
(VC, 1); assignasse (VC, 1); assignaste 
(VC, 1); assijgna (VC, 1); assijgnado 
(VC, 1); assijgnãdo (VC, 1); assijgnados 
(VC, 1); assijgno (VC, 1); assijgnou 
(VC, 2); forõ asijgnados (VC, 1); foy 
assignado (VC, 1); he asijgnada (VC, 2); 
he assignada (VC, 1); he assignado (VC, 
1); he assijgnada (VC, 1); he assijgnado 
(VC, 1); seer asignada (VC, 1); som 
asignados (VC, 1); som asijgnados 
(VC, 1); som assignadas (VC, 1); som 

assignados (VC, 1); somos asignados 
(VC, 1); sooes assijgnados (VC, 1). 
Contextos: «a cada tribo asigna doze 
mil» (EE); «E estas tres culpas asignã 
tres pẽnas departidas que respondẽ a 
ellas» (VC); «ou de dez partes desses 
campos nabaaes e alcaçeres e heruas 
huã asignada dos freigueses per estacas 
ou ballisas» (C); «Consijrar podes. 
moralmente tres muyto asignadas» 
(VC); «Oo bemauenturado deposito 
e singular priuillegio e asignado 
sollaz» (VC); «morrerõ doutros homẽs 
asignados sem cõto na entrada da 
çidade» (HV); «louuãdo e asignãdose 
cõ a cruz» (S); «A cruz nua. nos nuus 
asignamos» (VC); «E se en este tempo 
que o saçerdote asignar» (S); «Asignem 
se todos do signal da cruz do senhor» 
(VC); «mas depois que asignou em 
special a sua miseria» (VC); «e asijgna o 
estado em que foy a ygreja» (VC); «elle 
fezera algũa cousa asijgnada e notauel» 
(VC); «e asijgnado em toda honestidade 
e sanctidade» (VC); «mas ajnda quiserõ 
guardar o sepulcro e ajũtar guardadores 
e aseellar e asijgnar a pedra» (VC); «e 
asijgnarõ cõ o seello do presidente» 
(VC); «nẽ asijgne termo certo atees onde 
elle aja de melhorar e cheguar» (VC); 
«A terceira cousa asijgnou o senhor» 
(VC); «e os faze auer tal dignidade que 
assigna ãgeos do ceeo que os seruã 
e guardem» (VC); «ao depois reçebe 
homẽ assignada cõsollaçõ» (VC); «em 
as quaaes se demostrarõ algũas cousas 
assignadas e contrairas aa sua natureza» 
(VC); «nõ dãdo nẽ assignãdo algũa parte 
delles» (VC); «eu seja achado assignado 
da questa chaga» (VC); «Assignado he 
sobre nos o lume ou a ymagẽ da tua 
casa» (VC); «Apartara digo stremãdo os 
mereçimẽtos de todos e assignãdo lhes 
desuayrados lugares» (VC); «aquelles 
que erã escolhidos e assignados pera o 
diuinal officio» (VC); «e começarõ de 
assignar e disserõ que fossem de trinta 
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couodos em ancho e quinze de alto» 
(HV); «porque ẽ elles auera cousas 
que assignarã e mostrarã que o dia 
do juyzo he açerca» (VC); «Quando 
pois te assignares della penssa todallas 
cõdiçoões da cruz» (VC); «Assignasse e 
demostrasse que ha de morrer e leixasse 
vngir pera seer soterrado» (VC); «em seu 
seruiço e guarda ordenaste e assignaste 
os bẽauẽturados angeos» (VC); «E nõ 
assijgna aqui que aquella fosse a causa 
porque vyerã» (VC); «o qual he liuro 
assijgnado e seellado» (VC); «De sy 
assijgnãdo a causa de sua sentẽça» (VC); 
«os quaaes som cheos e assijgnados 
delles como de malhas de guaffẽ» (VC); 
«Eu te assijgno e outorguo que a seruas 
e ajas cura della em meu loguar» (VC); 
«Estas tres cousas per ordẽ assijgnou o 
senhor em a cura daqueste çego» (VC); 
«aquestes forõ asijgnados ou figurados 
em as sete strellas» (VC); «entendamos 
aquelle que foy assignado na cruz» (VC); 
«a qual cousa he asijgnada em Jhesu» 
(VC); «aquello que vos he assijgnado 
per pã» (VC); «empero em geeral bẽ 
pode seer asignada algũa cousa da 
parte de deus» (VC); «aquelles que a 
elles som asignados» (VC); «Em a qual 
sentẽça nos ẽ special somos asignados 
qua aquelle que nõ vimos ẽ carne» (VC); 
«Onde a glosa diz que daquelle cujo 
spiritu sooes assijgnados seus feitos 
signaes» (VC).

assinadamente, adv. (de assinado + 
-mente). Com certeza; designadamente. 
Formas: asijnadamente (VC, 2); 
asijnadamẽte (VC, 2); asinadamente 
(VC, 2); asinadamẽte (S, 2; VC, 1); 
assynadamẽte (VC, 2). Contextos: 
«E asijnadamente disse que aueriã 
scandallo em aquella nocte» (VC); «E 
asijnadamẽte segũdo Origenes. o qual 
diz que dicto o hymno sayrõ ao mõte 
Oliuete» (VC); «E asinadamente diz 
que ja reçeberom seu gualardõ» (VC); 
«sse pode homẽ pidir algũa coussa na 

oraçõ asinadamẽte» (S); «nom pode nen 
deue demãdar as caussas temporaees 
asinadamẽte» (S); «E assynadamẽte 
deue seer sposada a Joseph que quer 
dizer acreçẽtamento» (VC).

assinado, subs. (do part. de assinar). 
Designado; escolhido. assynados (EE, 
1); asynados (EE, 1). Contexto: «E eu 
Joham ouuy o numero dos assynados 
.c.xliiij mil. de todollos tribus dos filhos 
de Israel» (EE); «o numero dos asynados 
.cxl.iiij. mil. de todollos tribus» (EE).

assinaladamente, adv. (de assinalado 
+ -mente). Assinadamente; designa-
damente. Formas: assynaladamente 
(EE, 1); assynalladamente (EE, 3); 
assynalladamẽte (EE, 1). Contextos: «A 
qual assynaladamente neste tempo de 
graça deus he aparelhado darnos» (EE); 
«des do instãte da sua cõçepçõ, e dizesse 
assynalladamente. (creçia)» (EE); «e 
assynalladamẽte os amoesta guardarsse 
dos ypocritas» (EE).

assinalar, vb. (de a- + sinalar). Marcar; 
indicar; designar; especificar. Formas: 
assijnallou (VC, 1); assinallada (EE, 
1); assynalandoos (EE, 1); assynallado 
he (EE, 2); assynallados (EE, 2); 
assynallaua (EE, 1); asynaladas (S, 
1). Contextos: «Este filho da virgẽ 
assijnallou deus padre pera esto e o 
ordenou» (VC); «A qual aalem das outras 
cousas leua esta assinallada auantagem» 
(EE); «dan sobre o pouoo ha beençom 
assynalandoos com ho synal da sancta 
cruz» (EE); «O o senhor assynallado he 
sobre nos ho lume da tua façe» (EE); 
«Ca posto que ouuessem escolheito estes 
dous como mais assynallados» (EE); 
«pella emcarnaçon a qual assynallaua 
a mana» (EE); «A octaua que sse dizem 
palauras que son as mais notauees e 
asynaladas que som ẽ no mundo que he 
linguagen abrayca» (S).

assinamente, adv. O mesmo que assina-
damente. Formas: assijnamẽte (VC, 
1). Contexto: «e por tãto assijnamẽte 
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he este homẽ chamado padre por a ffe 
que ja auia perfecta» (VC).

assinar, vb. (do lat. assignare). Autenticar; 
atestar; designar; marcar; aprazar; 
persignar-se; benzer-se. Formas: 
asijnada (VC, 2); asijnadas (VC, 1); 
asijnado (VC, 2); asijnãdo (VC, 1); 
asijnousse (VC, 1); asina (S, 1); asinada 
(S, 1; VC, 1); asinadas (C, 1); asinado 
(S, 1; VC, 1); asinãdo (VC, 1); asinados 
(VC, 2); asinamos (C, 1); asinando (VC, 
1); asinar (S, 1; VC, 2; C, 1); asinarmos 
(C, 1); asine (C, 1); asinou (S, 1; VC, 
2); assijnada (VC, 1); assinado (VC, 
1); assinar (VC, 1); assynada (C, 1; 
EE, 1); assynado (EE, 1); assynamos 
(C, 2); assynemos (EE, 2); asynemos 
(EE, 1); foram asinadas (C, 1); fosse 
asinado (VC, 1); foy assijnado (VC, 1); 
he asijnado (VC, 1); he asinada (VC, 
1); he assinada (VC, 1); sam assynados 
(EE, 1); seja assinado (VC, 1); som 
asijnadas (VC, 1); som asijnados (VC, 
1); som asinadas (VC, 1); sta asinado 
(VC, 1). Contextos: «aquesta ascẽsom 
auia notada e asijnada Christo» (VC); 
«som entendidas e asijnadas muytas 
cousas que se requerem em nos» (VC); 
«e stremado ou asijnado» (VC); «dãdo 
logo e asijnãdo razom» (VC); «e veẽdo 
o abbade a mallicia do demo asijnousse 
da cruz» (VC); «as quaees asina ssam 
Gregorio em os Moraees de Iob» (S); 
«poderian demãdar en seu coraçon 
algũa cousa asinada» (S); «escritas em 
liuro ou em caderno cõ cobertura de 
purgaminho per nos asinadas» (C); «non 
lhe he dado nẽ asinado dote ou non lhes 
dan as bençõees na ygreja quando hã de 
casar» (S); «e beẽzẽdo e asinãdo o corpo 
do senhor leixouo aparelhar» (VC); «e 
em seu nome asinados» (VC); «E estes 
dous meses lhe damos e asinamos por 
todas tres canonicas amoestações» (C); 
«E asinando razom porque os requeria 
e amoestaua» (VC); «o qual lhes deue 
asinar que seja com paremte de quinze 

dias ou tres somanas» (S); «E aa custa 
dos dizimos lhe asinarmos aquelle 
solayro que for rezom» (C); «E mãdamos 
ao dito abade que lhe asine a hora a que 
hira» (C); «A segunda ou terçeira vez 
asinou» (S); «a qual cousa he notada 
e assijnada em aquello que diz» (VC); 
«teem huũ amgeo assinado em sua 
guarda» (VC); «E podẽse assinar tres 
razões porque Christo quis preegar tã 
pouco tempo» (VC); «seendo per nos 
ou nossos vigairos assynada e aseelada 
do nosso seello» (C); «empero teem huũ 
anjo assynado a elle» (EE); «Os quaes 
termos lhes asi damos e assynamos 
por todos os tres editos de çitações» 
(C); «atee que assynemos os criados 
de nosso deus nas suas frontes» (EE); 
«como desejam aos justos e peccadores 
predestinados aa gloria eterna (que 
asynemos)» (EE); «como se por elles 
lhas ditas rendas nõ foram asinadas 
e cõçedidas» (C); «por a geeraçom e 
poboo que delle viesse fosse asinado 
e conhocido a deus que era do seu 
pegulhar» (VC); «depois do diluuio 
nos foy assijnado» (VC); «o qual lhe he 
asijnado por carcer atees o dia do iuizo» 
(VC); «som postos para ha guarda e 
defenssam pellos quaaes sam assynados 
os prellados» (EE); «outorgua me que eu 
seja assinado da tua ymagẽ e nõ da do 
jmijgo» (VC); «esto foy feito em Christo 
segũdo emçima som asinadas» (VC); «E 
aqui em este ponto do euangelho que sta 
asinado emçima» (VC).

assistência, subs. (do lat. assistentia-m). 
Ato ou efeito de assistir; auxílio. 
Formas: asistẽcia (VC, 1). Contexto: 
«he prometida a asistẽcia e presença do 
senhor» (VC).

assistente, subs., adj. (do lat. assistente-m, 
part. presente de assistere). Que ou aquele 
que assiste; auxiliar. Formas: asistentes 
(S, 1); asistẽtes (S, 2); assistente (EE, 
1); assystentes (S, 1). Contextos: «tem 
muitos ministros asistentes, dyachonos 
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e subdiachonos e acholitos» (S); «pasese 
a destra parte do altar e com os asistẽtes 
diz ho ofiçio» (S); «eu te farey assistente 
de dez çidades» (EE); «E en tanto que 
elle sse laua, os assystentes começan de 
cantar esta antiphaã» (S).

assituamento, subs. (de assituar + -mento; 
assituar, do lat. medieval assituare). 
Ato ou efeito de assituar ou sitiar; 
cerco. Formas: asytuamemtos (VC, 
1). Contexto: «e assy os seus cercos 
e asytuamemtos se tornarom ao stado 
primeyro em que stauam» (VC).

assoalhar ,  vb .  (de a- + soalhar). 
Assobradar; ostentar; exibir. Formas: 
assoalha (VC, 1). Contexto: «Elle 
scoldrinha os custumes de todos e 
assoalha os cujdados de cadahuũ» (VC).

assobejar, vb. (de a- + sobejar). O mesmo 
que sobejar. Formas: asobeja (RP, 1). 
Contexto: «porque asobeja abastança» 
(RP).

assoberbado, adj. (do part. de assoberbar, 
este de a- + soberba + -ar). Soberbo; 
altivo; arrogante. Formas: asoberuados 
(VC, 1). Contextos: «desdizendo 
asoberuados que querẽ senhoreyar» 
(VC).

assoelhamento, subs. (de assoelhar + 
-mento). Ato ou efeito de assoelhar ou 
assoalhar. Formas: asoelhamento (VC, 
1). Contexto: «deue fugir da vaã gloria e 
do asoelhamento e demostraçom» (VC).

assoelhar, vb. O mesmo que assoalhar. 
Formas: asoelhãdoa (VC, 1); asoelham 
(VC, 1); asoelhar (VC, 1); assoelharẽ 
(VC, 1) ;  assoelhemos (VC, 1) . 
Contextos: «auendo em ti a bondade e 
virtude nom asoelhãdoa» (VC); «e a sua 
doutrina afirmãna per gabos de palauras 
e asoelham» (VC); «hyã preeguar e 
mostrar aos stranhos por se asoelhar e 
filhar gloria vaã» (VC); «dauã as dizimas 
das cousas menores por demostrarẽ 
e assoelharẽ sua religiõ» (VC); «Nõ 
auẽcoegemos ergo ameude taaes beẽs 
como estes ou nõ os assoelhemos saluo 

se os alguũ bicho quisesse rõper» (VC).
assoldadada, subs. (do part. de assoldadar). 

Aquela que recebe a soldada pelo 
seu trabalho; assalariada. Formas: 
asoldadada (VC, 1). Contexto: nõ minha 
serua nẽ algũa estrangeira e asoldadada 
mas minha filha» (VC).

assoldadado ,  subs .  (do  par t .  de 
assoldadar). Aquele que recebe a 
soldada pelo seu trabalho; assalariado. 
Formas: asoldadado (VC, 1; EE, 1); 
assoldadado (VC, 1). Contextos: «e 
estas som as soldadas e gualardões do 
merçeiro e asoldadado» (VC); «aqui 
toca das condiçoões do maao pastor .s. 
do asoldadado» (EE); «(o merçeiro.) 
ou assoldadado he assy nomeado por a 
merçee ou saldada que leua» (VC).

assoldadar, vb. (de a- + soldada + -ar). 
Tomar à soldada; contratar mediante 
um salário Formas: asoldadar (VC, 
1). Contexto: «a alugar ou asoldadar 
obreyros pera a sua vinha» (VC).

assoldar, vb. (de a- + soldo + -ar). 
Tomar a soldo; contratar mediante 
um salário. Formas: asoldados (VC, 
1). Contexto: «assy como se fossem 
pastores asoldados» (VC).

assolução, subs. O mesmo que absolvição. 
Formas: asoluçom (VC, 1); dasoluçã (C, 
1); dasoluçam (C, 3). Contextos: «e qual 
seja a asoluçom da seruidõ do Egipto» 
(VC); «Forma dasoluçã pera aquelles 
que teẽ jndulgẽçia do papa» (C); «Forma 
dasoluçam pera alguã escomunham 
menor» (C).

assolver, vb. O mesmo que absolver. 
Formas: asolto (S, 3; VC, 1); asoltos 
(S, 1; EE, 1); asoluã (C, 1); asolua (S, 3; 
TC, 1); asoluaa (TC, 1); asoluao (TC, 1); 
asolue (S, 2); asoluelas (SG, 1); asoluelo 
(S, 2); asoluem (S, 1); asoluer (S, 23; 
TC, 2; VC, 1; HV, 1); asoluerẽ (C, 1); 
asoluese (S, 1); asoluo (S, 1); asolver 
(S, 4); assoluaa (TC, 1); assolueo (S, 
1); assoluerẽ (C, 1); assoluerem (EE, 
1); dasoluer (S, 1; HV, 1); fiquẽ assoltos 
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(C, 1); hasolue (S, 1); hasoluer (S, 1); 
he asolto (EE, 1); foy asolto (S, 2); seer 
asolta (S, 1); seer asolto (S, 3); seer 
asoltos (S, 4); seer hasolto (S, 1); seia 
asolto (TC, 1); seias asolto (TC, 1); seria 
asolto (S, 1). Contextos: «Despois que 
o doente for bem cõfesado e asolto» 
(S); «por que sejan rreleuados e asoltos 
das penas» (S); «mandeo pera ele que o 
asolua» (TC); «per que possam escolher 
confessores que os asoluã dos casos a 
elle reseruados» (C); «delhe a peẽdemça 
e asoluaa» (TC); «delhe a peẽdemça e 
asoluao» (TC); «e asolue a culpa e pena 
aos que sse confesam ha elles» (S); «e 
asoluelas de todos seus pecados» (SG); 
«ante asoluelo en forma da ygreja» (S); 
«o quarto quando ho asoluem de sentẽça 
descomunhon» (S); «E pois nom achaua 
em elle causa porque deuesse morrer 
deuerao asoluer. e nom enuiallo a juiz 
alheo e nom seu» (VC); «foy soomẽte 
dado poder de legarẽ e asoluerẽ» (C); 
«E se se asoluese en tal casso de algũa 
sentença de escomunhõ que lhe ouuese 
posto o bispo» (S); «E sse morreres, eu 
te asoluo» (S); «deue buscar saçerdote 
que o saybha asolver» (S); «assoluaa 
e delhe sua peẽdẽça» (TC); «E estõçe 
assolueo na forma que sse dira no 
titolo dassoluiçom» (S); «dando poder 
aos apostollos de legarẽ e assoluerẽ os 
homẽs sobre a terra» (C); «os quaaes 
tẽ poderio de assoluerem os pecados» 
(EE); «ca o saçerdote daquella o deue 
dasoluer» (S); «se aos ditos leigos 
confessam fiquẽ assoltos ou nom sejã 
obrigados a cõfessar outra vez aquelles 
mesmos peccados» (C); «ou hasolue de 
alguũs pecados que lhe son defendidos» 
(S); «como o saçerdote deue hasoluer de 
todos os pecados» (S); «he asolto ante 
que venha ao sacerdote» (EE); «o que asi 
era obrigado ho que foy asolto» (VC); 
«nom pode seer asolta sse nom pello 
bispo» (S); «nom podẽ seer asoltos saluo 
pollo papa» (S); «pode seer hasolto pello 

saçerdote» (S); «ataa que seia asolto 
saluo» (TC); «se morreres daquesta 
door que seias asolto» (TC); «e assy o 
saçerdote erraria e non seria asolto» (S).

assolvição, subs. O mesmo que absolvição. 
Formas: asoluiçom (S, 4); asoluyçom 
(S, 1); asoluyçon (S, 1); dasoluiçã (C, 1); 
dassoluiçom (S, 1). Contextos: «ssegũdo 
adiamte sse dira em ha asoluiçom» (S); 
«e ha asoluyçom conprida asi como 
a dizem ao que esta viuo» (S); «E en 
asoluyçon deuelhe gardar a forma 
que sse guarda no que esta vyuo» 
(S); «E emtã mereçã aver e reçeber 
benefiçio dasoluiçã da dita escomunhõ 
em forma da santa ygre» (C); «E estõçe 
assolueo na forma que sse dira no titolo 
dassoluiçom» (S).

assomada, subs. (do part. de assomar). 
Ato ou efeito de assomar; chegada. 
Formas: assomada (VC, 1). Contexto: 
«O segũdo mal he a vijnda e assomada 
dos jnmijgos» (VC).

assomar, vb. (do lat. medieval assummare). 
Somar; adicionar; juntar; reunir, 
aparecer; chegar. Formas: asoma (VC, 
3); asomadas (VC, 1); asomandoa (VC, 
1); asomar (VC, 1). Contextos: «em 
breues palauras descorre e asoma a 
multidom dos signaaes e marauilhas» 
(VC); «Onde entom he algũa cousa 
consumada quando todas as cousas 
singullares e particullares som ensembra 
asomadas. ou dictas todas ou feytas 
em soma» (VC); «E ajnda apanha e 
ajunta a entençom asomandoa» (VC); 
«consumar e acabar tanto quer dizer: 
como juntamente ou todo asomar» (VC).

assombrado, subs. (do part. de assombrar). 
Possuído por maus espíritos. Formas: 
asombrados (VC, 1). Contexto: «e 
chamados os doze apostollos deu lhes 
poderio de lançarẽ os spiritus malignos 
fora dos asombrados e de curarẽ toda 
doẽça dos corpos e infirmidades das 
almas» (VC).

assombramento, subs. (de assombrar + 
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-mento). Ato ou efeito de assombrar. 
Formas:  asoõbramẽto (VC, 2); 
asoonbramento (VC, 1); asoonbramẽto 
(VC, 1). Contextos: «este asoõbramẽto 
a cadahuũ delles pode cõuijnr» (VC); 
«seram cubertos e guardados da gloria 
do spiritu sancto: e do seu asoõbramẽto 
e nuuem» (VC); «a qual o teu vnigenito 
filho per asoonbramento do spiritu 
sancto cõçebeo» (VC); «aqui diz seer 
feito asoonbramẽto per o corpo de 
Christo» (VC).

assombrar, vb. (de a- + sombra + -ar). 
Cobrir de sombra; escurecer. Formas: 
asõbrara (C, 1); asombrou (VC, 1); 
asoõbra (VC, 1); asoõbrada (VC, 1); 
asoõbrados (VC, 1); asoõbrara (VC, 1); 
asoõbrarteha (VC, 1); asoõbraua (VC, 
2); asoõbrou (VC, 3); asoombrãdoa 
(VC, 1); asoonbra (VC, 1); asoonbraua 
(VC, 1); ; assonbrara (S, 1); assoonbrauã 
(VC, 1); era asonbrado (VC, 1); seer 
asoõbrada (VC, 1). Contextos: «e a 
virtude do mui alto te asõbrara» (C); 
«e o filho o enprenhou. e o spiritu 
sancto a asombrou» (VC); «o qual faz 
aos que asoõbra obrar e padeçer cousas 
que outros homeẽs fazer nõ poderiã 
que porem nõ comia» (VC); «a qual 
he apremada e asoõbrada per dãpnosa 
soombra» (VC); «o qual segundo o 
apostollo he dito sabedoria do padre. 
asoõbrarteha» (VC); «nẽ doutra doẽça se 
nõ do demonio que o asoõbraua» (VC); 
«ex aqui hũa nuuẽ branca que os cobrio 
e os asoõbrou» (VC); «e asoombrãdoa 
a virtude do muyto alto» (VC); «E tal 
faz seer aquelle que asoonbra» (VC), 
«e daua fruito que todo seu regno 
asoonbraua» (VC); «a vertude do muy 
alto te assonbrara» (S); «E a virtude do 
nome de Jesu fez fugir o poderio todo 
que os spiritus malignos tijnham nos 
corpos que assoonbrauã» (VC); «huum 
homem que auia spiritu nom limpo 
.s. que era asonbrado do demonio» 
(VC); «A qual cõdiçõ prouuesse a deus 

que ouuesse toda molher nõ por seer 
asoõbrada do demonio» (VC).

assopear, vb. (de a- + sopear, este de sob 
+ pé + -ar). Calcar aos pés. Formas: 
a supeada (VC, 1). Contexto: «e eu a 
tenho a supeada e subjuguada» (VC).

assoplamento, subs. O mesmo que 
assopramento. Formas: asoplamẽto 
(VC, 1). Contexto: «auiã recebido o 
sancto spiritu per asoplamẽto do senhor» 
(VC).

assoplar, vb., O mesmo que assoprar. 
Formas: asoplãdo (VC, 1); asoplar (VC, 
2); asoplarey (VC, 1). Contextos: «E 
em asoplãdo deulhes o spiritu sancto» 
(VC); «E o asoplar e outras cousas 
taaes» (VC); «E que quero (eu se nõ que) 
cõ asoplar da inspiraçõ diuinal» (VC); 
«e assi asoplarey e açẽderey o fogo do 
spiritu em os coraçoões» (VC).

assopramento, subs. (de assoprar + 
-mento). Ato ou efeito de assoprar; 
sopro. Formas: asopramento (VC, 
2); asopramẽto (VC, 1). Contextos: 
«he assy como huũ auanamento ou 
asopramento» (VC); «remã cõtra o vẽto 
contrairo e o asopramento dos maaos 
homẽs e dos demoẽs» (VC); «e aquesto 
per asopramẽto» (VC).

assoprar, vb. (de a- + soprar, este do 
lat. sufflare). Fazer sair o ar; bafejar. 
Formas: asopra (VC, 1); assoprou (EE, 
1). Contextos: «Onde o custume da 
ygreja he que o sacerdote asopra em 
a face e cara da quelles que baptizã» 
(VC); «assoprou e disselhes rescebey 
ho spiritusancto» (EE).

assuada, subs. (do part. de assuar, insultar 
com vaias). Ajuntamento e confusão de 
pessoas; desordem; algazarra; assumada. 
Formas: assũada (VC, 1); assuadas 
(VC, 1); assuãdas (VC, 1). Contextos: 
«fezerõ assũada e juramẽto cõtra 
Christo» (VC); «deuemos nos partir 
dos ajũtamẽtos e assuadas dos homẽs» 
(VC); «blasfemãdo de Christo em seus 
ajũtamẽtos ou assuãdas» (VC).
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assumadamente, adv. (de assumado + 
-mente). Com assomo; com ímpeto. 
Formas:  asumadamẽte (VC, 1); 
asummadamẽte (VC, 1). Contextos: 
«porque  nom soo  ouue  e l l e  o 
cõprimento achado em os outros todos 
asumadamẽte» (VC); «(penssando que 
elle hya de cõpanhia) com os outros que 
asummadamẽte hyã» (VC).

assumar, vb. O mesmo que assomar. 
Formas: assumarõ (VC, 1); asumarom 
(VC, 1); stauã asumados (VC, 1). 
Contextos: «diz que se assumarõ por 
tal que a multidõ vençessem aquelle» 
(VC); «todallas nouas e marauilhas 
aalem daquello que se os homẽs ajnda 
podem espantar concorrerom. e sse 
asumarom na nascença do senhor» (VC); 
«todollos discipollos stauã asumados na 
salla» (VC).

assumpto, adj. (do lat. assumptus, a, um, 
part. passado de assumere). Arrebatado; 
elevado. Formas: assumpta (VC, 2); 
assumpto (EE, 1); asumpta (VC, 2); 
assũpta (VC, 1); asumpta (VC, 4); 
asũpta (VC, 1). Contextos: «De alegrar 
he e agradecer da natureza humanal 
por seer filhada ou assumpta do verbo 
vnigenito» (VC); «E o senhor Jhesu 
depoys que lhes fallou foy assumpto 
ao çeeo» (EE); «a diuijndade criante a 
cabeça da creatura que foy asumpta» 
(VC); «ella foy assũpta asy quanto ao 
corpo como quanto a alma» (VC); «onde 
ella he asumpta. e se alegra contigo nos 
ceeos» (VC); «porque muytos de nos 
duuidã se foy ella asũpta jũtamẽte cõ o 
corpo» (VC).

assunção, subs. (do lat. assumptione-m). 
Ato ou efeito de assumir; arrebatamento; 
elevação; festa da subida de Nossa 
Senhora ao céu. Formas: aasumpçõ (S, 
1); assumpçã (EE, 1); assumpçam (VC, 
1); assumpçõ (VC, 4; EE, 7); assumpçom 
(VC, 1; EE, 4); assumppçom (VC, 1); 
assũpçõ (VC, 3); asumpçõ (VC, 9); 
asumpçom (S, 1; VC, 4); asumpçon 

(S, 1); asunpçõ (S, 1); asunpçom (S, 
1); asũpçõ (VC, 1); asũpçom (VC, 
1); dasumpçom (S, 1); asũçõ (VC, 
1); asumçam (C, 1); asumçon (S, 1); 
dasumçon (S, 1). Contextos: «signifyca 
o prazer que os apostolos ouerom de 
Jhesu Christo da sua aasumpçõ» (S); 
«Da assumpçam e louuor da virgem 
Maria» (VC); «mas aynda por assumpçõ 
de carne» (EE); «no sermõ da assumpçõ 
da virgem bẽauenturada» (EE); «sentã 
tua ajuda todos aquelles que celebram a 
tua sancta comemoraçõ da assumppçom» 
(VC); «E foy feito que acabãdo se e 
cheguãdo os dias da assũpçõ do senhor 
Jhesu» (VC); «per asumpçõ e tomada 
da carne que eu reçebi» (VC); «e da 
asumpçom de Sancta Maria» (S); «A 
premeira da rresurreiçon, a segunda da 
asumpçon, a terceira da cincoesma» 
(S); «he de saber como he deferẽça ãtre 
asçençom e asunpçõ e eleuaçom» (S); 
«Asunpçom a virgẽ Maria» (S); «nem 
he achado alguũ dos que desto tractarõ 
antre os ladinhos que da sua morte ou 
asũpçõ dissesse algũa cousa abertamẽte» 
(VC); «e da asũpçom da sua sancta alma 
dizemos o que se segue» (VC); «por 
que caee en as octauas de Sam Pedro e 
dasumpçom» (S); «ẽ este euãgelho se 
lee na asũçõ» (VC); «Item Asumçam 
de Nossa Senhora» (C); «vigilia da 
asumçon de ssancta Maria» (S); «e diz 
assy que San Jeronimo ẽ huũ sermõ 
dasumçon da virgem Maria declara estas 
palauras: gracia plena» (S).

assutilizar, vb. (de a- + sutilizar, este de 
sutil + -ar). Defumar; purificar. Formas: 
asutileze se (RP, 1). Contexto: «Apure 
se ergo e asutileze se a casa por clara 
chama ou flama» (RP).

aste, subs. (do lat. hasta-m). O mesmo que 
haste: pau, ramo. Formas: aste (VC, 1). 
Formas: «trouuerõ huuas em hũa aste 
ou lenho» (VC).

astender, vb. O mesmo que ascender. 
Formas: astẽdeo (VC, 1). Contexto: 
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«logo de dentro ho astẽdeo e o tirou 
daly ensinãdolhe a maneira que teuesse» 
(VC).

astremado, adj. O mesmo que estremado. 
Formas: astremada (VC, 1). Contexto: 
«a caridade nẽ humildade mesturada 
deos nom a faz astremada faz elle» (VC).

astreto, adj. (do lat. adstrictus, a, um). O 
mesmo que adstrito: astritício; obrigado 
a; constrangido; sujeito. Formas: astreto 
(VC, 1). Contexto: «Onde cadahuũ 
subdito que per voto de obediẽcia he 
astreto e obrigado a seu mayor deue 
dizer humildosamẽte a seu prellado» 
(VC).

astritício, adj. (de adstrito + -icio; adstrito, 
do lat. adstrictus). Que tem a condição 
de servo; sujeito. Formas: astritiçio 
(S, 1). Contexto: «que he lybertino ou 
astritiçio» (S).

astrolábio, subs. (do grego ¢στρολάβιον 
pelo lat. astrolabiu-m). Instrumento 
que servia para determinar a altura das 
estrelas no mar alto e calcular a latitude 
e longitude. Formas: astrolabio (S, 
1). Contexto: «qual quer que catar 
astrolabio por maneira de saber de surto 
ou de semelhauel cousa faça pẽdẽça .ij. 
anos» (S).

astrologia, subs. (do grego ¢στρολογία, 
pelo lat. astrologia-m). A arte de ler o 
futuro e o destino nos astros. Formas: 
astrologia (VC, 1). Contexto: «e das 
prophecias estudauã em astrologia» 
(VC).

astrólogo, subs. (do grego ¢στρολόγος, 
pelo lat. astrologu-m). O que se dedica 
à astrologia. Formas: astrologuos (VC, 
1). Contexto: «os astrologuos alguũas 
vezes per as estrellas querem julguar do 
começamento e do termo das leys» (VC).

astroso, adj. (do lat. astrosus, a, um, que 
tem má sina). Desditoso; azarento; 
desventurado. Formas: astrosa (VC, 
1); astrosas (VC, 1); astrosos (VC, 1). 
Contextos: «cõ aquesta geeraçõ muyto 
astrosa e cõdẽpnallaha» (VC); «quãdo 

ouuerdes ho homẽ fallar cousas astrosas 
e deshonestas nõ penses que teem em sy 
dentro tanta mallicia como falla» (VC); 
«Quantos malles daquestes dizem e 
fazẽ os astrosos e velhacos que viuem 
por soldada ao dicto senhor sem algũa 
reuerẽcia» (VC).

astúcia, subs. (do lat. astutia-m). Manha; 
esperteza. Formas: astucia (VC, 1); 
astuçia (EE, 3); astucias (VC, 1); astuçias 
(VC, 2). Contextos: «e a qual nos vymos 
extender a vençer o poderio e astucia 
de todollos aduersairos» (VC); «disserã 
que auiam fingido a ffe cõ prudẽçia 
e astuçia» (EE); «nom ho gabou do 
emgano, mas da astuçia» (EE); «do 
homẽ rico que fez cõta cõ seu moordomo 
e da astuçia que vsou o moordomo» 
(EE); «tu senhor me guarda das astucias 
e malicias do dyaboo sathanas» (VC); 
«e assi ficarõ em vaão as suas astuçias 
e malliçosos auisamẽtos» (VC).

astucioso, adj. (de astúcia + -oso). 
Manhoso; esperto. Formas: astuçiosos 
(EE, 1). Contexto: «mays astuçiosos 
e feruẽtes em trautar os negoçios 
temporaaes» (EE).

astuto, adj. (do lat. astutus, a, um). 
Esperto; manhoso. Formas: astudo 
(VC, 1); astuta (VC, 1); astuto (VC, 
1). Contextos: «o dyaboo que he muy 
astudo e auisado ẽ malicia» (VC); «e 
a falsa e astuta malicia dos principes 
buscaua maneyra de ensinar e afirmar a 
mẽtira» (VC); «Empero nõ se entẽde que 
he melhor por seer mais letrado nẽ mais 
astuto mas aquelle que he melhor» (VC).

atá, prep., adv. O mesmo que até. Formas: 
ata (VC, 2); ataa (S, 26; TC, 10; VC, 8; 
C, 9); atta (VC, 1). Contextos: «pelleja 
por a justiça ata a morte» (VC); «nõ pode 
casar ataa ser çertificada da morte» (S); 
«e nõ lhe fale mais ataa que a pessoa 
calle» (TC); «e abaixou ataa filhar forma 
de seruo» (VC); «ataa dous meses» (C); 
«e atta era que no começo do mũdo o dia 
fosse primeiro que a nocte» (VC).
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atá que, loc conj. O mesmo que até que. 
Formas: ataa que (S, 9; TC, 6; VC, 
2); atta que (S, 1); hataa que (S, 1). 
Contextos: «e nõ lhe fale mais ataa 
que a pessoa calle» (TC); «quẽ rece ber 
as ordens so tal condiçom he sospenso 
das ordens ataa que despẽ sem con ele» 
(TC); «mas em a oraçõ tardemos ataa 
que ajamos ĩpetradas aquellas cousas 
que começamos de pedir» (VC); «atta 
que ho crucificaron» (S); «ho fara 
cada ãno hataa que seja complida ha 
penitençia» (S).

ataagora, prep. + adv. (de ataa + agora). 
O mesmo que até agora: até este 
momento. Formas: ataagora (C, 1). 
Contexto: «sam fundados em equidade 
que ataagora se guardarom» (C).

atabiado, adj. (do part. de ataviar, este do 
gótico taujan). O mesmo que ataviado: 
asseado. Formas: atabiada (EE, 2). 
Contextos: «Vy a sancta çidade a 
Jherusalem noua deçer do çeeo tam 
luzida como a esposa atabiada para seu 
marido» (EE); «(atabiada) de vertudes 
(pera seu marido)» (EE).

atabio, subs. (regressivo de ataviar). O 
mesmo que atavio: enfeite; adorno. 
Formas: atabios (C, 1). Contexto: «asi 
como joyas, vestidos, casas e atabios 
dellas e outras cousas» (C).

ataca, subs. (regressivo de atacar). 
Atacador. Formas: ataquas (C, 1). 
Contexto: «cordões e ataquas que 
trouxerẽ sob a mesma pena» (C).

atadura ,  subs. (de atado + -ura). 
Atamento; nó. Formas: atadura (VC, 
1; EE, 1); ataduras (VC, 3). Contextos: 
«a qual atadura nẽ Johãne nem outro 
alguũ nom era digno de a soltar nem 
despregar» (VC); «E logo se abriron 
suas orelhas e foy solta a atadura da 
sua lingua» (EE); «E aquelle que vijnha 
para deslegar os legados e rõper as suas 
ataduras este quis seer legado» (VC); 
«tres ataduras ou noos deue teer a 
verdadeira obediẽcia» (VC).

atafegar, vb. (relationado com o lat. 
offocare, apertar a garganta). Atabafar; 
sufocar; asfixiar. Formas: atafeguada 
(VC, 1). Contexto: «Como que mais 
graue era a perlõguada fugida que a 
morte aficada ou atafeguada» (VC).

atafona, subs. (do árabe aç-çahuna). 
Engenho de moer grão; moinho. 
Formas: ataffonas (VC, 1). Contexto: 
«trager os asnos e cauallos cõ roda ẽ os 
moynhos ou ataffonas em seu collo» 
(VC).

atal, pron. dem. (de a- + tal). O mesmo 
que tal. Formas: atal (VC, 4; HV, 1). 
Contextos: «outras cousas que te sõ 
necessarias atal como este» (VC); «E 
entã podera este atal dizer cõ Job segũdo 
prouue a deus» (VC); «E aquelles coyros 
comiã, e vierom atal estreyta que huũ 
paão que soya valer huũ dinheyro valia 
quarenta pesantes de prata» (HV).

atalaiador, subs. (de atalaiado + -or). 
Aquele que vigia; sentinela. Formas: 
atallayador (VC, 1); atallayadores (VC, 
1); atallaydor (VC, 1). Contextos: «e 
ajnda muy perigosa atallayador çego 
doctor neycio» (VC); «e nõ sejaaes 
das guardas e atallayadores çegos da 
signagoga» (VC); «Que cousa de rijr he 
e mais ajnda perijgosa que o atallaydor 
seja çego» (VC).

atalaiamento, subs. (de atalaiar + -mento). 
Ato ou efeito de atalaiar; vigilância; 
guarda. Formas: atalayamento (VC, 
1).  Contexto:  «e que com todo 
atalayamento e diffendimento guarda 
seu coraçõ» (VC).

atalhar, vb. (de a- + talhar, este do lat. 
taliare, cortar). Interromper; prevenir. 
Formas: atalhado (VC, 2); atalhãdo 
(VC, 1); atalhar (S, 1; VC, 2; C, 1). 
Contextos: «nos deu deus huũ caminho 
curto e atalhado e ligeiro per que nos 
saluassemos» (VC); «E assy aquelle que 
atalhãdo e laurãdo os vicios cõ ho arado 
spiritual» (VC); «satisfaçon he atalhar e 
quitar as cousas e começos dos pecados» 
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(S); «elle seria desemparado e leixado 
de todos por atalhar aas suas pallauras 
e sermoões» (VC); «ou atalhar que lhe 
nõ venham alguũs malles» (C).

atalho, subs. (regressivo de atalhar). 
Caminho secundário que encurta 
distâncias; corte. Formas: atalhos (VC, 
1). Contexto: «este he a oraçõ a qual no 
sillencio e assessego callado da nocte 
secretamẽte pera atalhos que nõ sam 
sabidos» (VC).

atamento, subs. (de atar + -mento). Ato 
ou efeito de atar; nó; detenção; prisão. 
Formas: atamento (EE, 2); atamentos 
(VC, 6; EE, 2); atamẽto (VC, 7; EE, 
2); atamẽtos (VC, 15). Contextos: 
«em o atamento da paz» (EE); «tu 
ronpeste os atamentos per que stauam 
leguados» (VC); «Euangelho na festa 
dos atamentos de Sam Pedro apostollo» 
(EE); «he toruada e embarguada per o 
atamẽto daqueste» (VC); «trabalhãdo ẽ 
guardar a vnyom do spiritu no atamẽto 
da paz huũ corpo e huũ spiritu» (EE); 
«e atouos cõ atamẽtos de graça» (VC).

atanger, vb. (de a- + tanger). O mesmo 
que tanger: chegar até; atingir. Formas: 
atange (S, 1). Contexto: «a todos atange 
este debdo spiritual» (S).

atangimento, subs. (de atanger + -mento). 
O mesmo que tangimento: alcance; 
conseguimento. Formas: atangimento 
(S, 1). Contexto: «A ssegũda materya 
que he a ũçom no ssaçerdote e nas outras 
ordeẽs ho atangimento das cousas que en 
cada hũa dellas sse dam ao ordenado» 
(S).

atão, adv. (de a- + tão). O mesmo que 
tão. Formas: atã (VC, 1; HV, 1); atam 
(VC, 9). Contextos: «humildarse de 
seu graado atã baixo» (VC); «Em esta 
geeraçã de Jherusalẽ vinra hũa grãde 
pestilẽcia e atã grãde fame» (HV); «nom 
se aleuantou mayor a ty senhor atam 
sancto e tã bẽaventurado» (VC); «e que 
o fossem buscar a hũa villa atam pequena 
como era Bethleem» (VC); «que ajnda 

que fossem atam pobres acorriã a seu 
padre e leuauãno cõsigo aa barca» (VC).

ataqueiro, subs. (de ataca + -eiro). Artífice 
de atacas ou atacadores. Formas: 
ataqueiros (C, 1). Contexto: «Marçeiros, 
Barbeiros, Ferradores, Ataqueiros, 
Ferreiros» (C).

atar, vb. (do lat. aptare). Cingir ou apertar 
com nó; amarrar; prender. Formas: ata 
(EE, 1); atã (VC, 2); ataae lhe (VC, 1); 
ataalhe (EE, 1); ataaylhe (EE, 1); ataayo 
(EE, 2); atada (VC, 3; EE, 5); atadas 
(HV, 1; VC, 3; EE, 1); atadea (VC, 1; 
EE, 1); atado (VC, 8; HV, 2; EE, 3); 
atados (VC, 3; HV, 1; EE, 1); atalhe (S, 
1); atallos as (VC, 1); atam (S, 1; VC, 
1); atandoas (VC, 1); atandolhes (VC, 
1); atandoo (VC, 1); atao (VC, 2); atar 
(VC, 7; EE, 1); atara (VC, 1); atarem 
(VC, 1); atares (EE, 2); atarom (VC, 2); 
ataromlhe (VC, 1); atas (VC, 2); atassem 
(S, 1); atauã (VC, 2); atauam (VC, 3); 
atauãnos (VC, 1); ate (VC, 2); atẽ (VC, 
1); atemollo (VC, 1); atemos (VC, 1); 
aten (S, 1); atou (VC, 3; EE, 1); atoulhe 
(VC, 1); atouos (VC, 1); era atado (VC, 
2); es atado (EE, 1); estaua atada (EE, 1); 
estaua atado (VC, 1); fostes atados (VC, 
1); foy atado (VC, 2; EE, 1); he atada 
(EE, 2); he atado (VC, 2; EE, 2); sera 
atado (EE, 1); sõ atadas (EE, 1); somos 
atados (VC, 1); staua atado (VC, 1); tẽ 
atado (S, 1); teue atada (VC, 1); tijnha 
atada (EE, 1). Contextos: «Ca todallas 
cousas que aa perfeyçom perteẽçem ata» 
(EE); «quando caae ẽ pecado atã ou em 
feixã as carreguas» (VC); «ataae lhe 
os pees» (VC); «aqui ataalhe os pees 
e as maãos» (EE); «ataaylhe os pees e 
maãos» (EE); «colhee primeiro ho joyo e 
ataayo ẽ moolhos cõ vẽçelhos» (EE); «e 
logo acharees ha asna atada e o burrinho 
cõ ella» (EE); «cõ as maãos atadas e bẽ 
guardado» (HV); «colhee primeiro a 
maa erua e atadea em moolhos para a 
queimar» (EE); «e reçeberõ o preso muy 
bẽ atado em huũ pelafrem» (HV); «por 
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temor da ley atados e forçados» (EE); «e 
o padrinho atalhe huũ pano de linho na 
fronte darredor da cabeça» (S); «atallos 
as em tua maão» (VC); «aaquella alma 
soomente que atam sancto conuite 
cõ ardor da voontade corre porque 
possa cantar com o propheta» (VC); 
«e de si da pẽna aas maãos atandoas» 
(VC); «serẽ cegos nos pecados injustos 
atandolhes os pees que nõ andẽ nas 
carreiras» (VC); «apartaram lhe aquellas 
suas doces maãos com cordas atandoo 
deshonrradamente como ladrom» (VC); 
«atao com outro liamento» VC); «o que 
escãdalliza hũ menino lhe deuẽ atar hũa 
[m]oo en o pescoço» (EE); «ca atara as 
faldras» (VC); «outros o leuauam aos 
esteos pera o atarem» (VC); «E qual 
quer cousa que atares sobre a terra: 
seera tãbẽ atada nos çeeos» (EE); «Por 
tres causas ou razoões o atarom elles» 
(VC); «por tãto ataromlhe cordas nas 
maãos e pees» (VC); «porque atas e 
enuorilhas os teus pecados e nom os de 
outrẽ» (VC); «assy como sse teuesem a 
huũ omẽ e ho atassem de pees e maãos» 
(S); «e tã bẽ os atauã darredor do braaço 
seestro» (VC); «aos quaaes atauam huũ 
grande seixo e lançauanos no fundo do 
mar» (VC); «e pregauãnos e doblauã e 
atauãnos ẽ a frõte» (VC); «e que ate 
as nossas feridas» (VC); «se chegue a 
nos e nos ate as chagas dos pecados» 
(VC); «nõ os scõdã na terra nẽ atẽ no 
sudairo» (VC); «E atemollo em a maão» 
(VC); «A terceira ensinãça he que nos 
atemos todos nossos mẽbros e a lingua 
cõ acordos mandados de deus» (VC); 
«e que lhe aten huũ pano na fronte» (S); 
«Enuiou Herodes e prendeo a Sam Johã 
e atou o na prison» (EE); «e chegouse a 
elle e atoulhe as feridas» (VC); «e atouos 
cõ atamẽtos de graça» (VC); «veendo 
como o seu meestre era atado e como 
o leuauã sem honrra algũa» (VC); «Es 
atado con molher nõ busques soltura» 
(EE); «e o seu rostro estaua atado cõ 

huũ sudairo» (VC); «porque sejaaes 
cõpanheiros na pena cõ aquelles cõ que 
fostes atados na culpa» (VC); «e como 
o pecador foy atado na sua culpa assy 
dignamẽte sera atado na pẽna» (EE); «e 
o seu rostro estaua atado cõ huũ sudairo» 
(VC); «e estaua atada diante da casa 
de huũ homem ou en logar commuũ» 
(EE); «he atada sua memoria porque 
non se acorde dos beneficios de deos, 
he atada a voõtade porque nõ deseje os 
verdadeiros beens» (EE); «cõ as cordas 
dos seus pecados he atado» (VC); «as 
quaes todas fortemẽte sõ atadas» (EE); 
«ergo per nossa voõtade e negligẽcia 
somos atados e per misericordia de 
deus somos soltos» (VC); «O que mata 
ladrom que tẽ atado ou preso deue seer 
desposto» (S); «a qual teue atada ẽ huũ 
lẽço» (VC); «A ffe solta a lingoa a qual a 
jncredulidade tijnha atada» (EE).

atarracar, vb. (do árabe tarraqa, martelo 
de ferrador). Bater com o malho; pregar. 
Formas: atarraca (VC, 1); atarraqua 
(VC, 1); atarraquar (VC, 1). Contextos: 
«Que cousa he esta se nom que a soberba 
nossa se atarraca e amartella per o 
senhor» (VC); «cõ clauo se atarraqua 
ou amartella» (VC); «cõpre de o emsinar 
mas ao que retẽpta cõpre de o tẽptar ou 
atarraquar» (VC).

ataúde, subs. (do árabe at-tabut). Caixão; 
esquife. Formas: ataude (VC, 3; EE, 
1); athaude (VC, 3). Contextos: «O 
leito ou ataude pequeno he a cõsciẽcia 
do pecador» (VC); «E o mançebo em 
presença de muytos e mais grauemente 
e nom tam asinha mas tãgẽdo primeiro o 
leito ou ataude» (VC); «e chegou e tocou 
o ataude» (EE); «he alleuãtado e posto 
no athaude pera leuar ou lançar na coua» 
(VC); «caerõ alguũ pouco e veeram ao 
athaude da morte» (VC).

até, prep., adv. (do lat. ad tenus). Expressa 
limite; também; ainda; mesmo; inclusive. 
Formas: ate (S, 1; VC, 3; HV, 1); atee (S, 
5; VC, 38; HV, 13; C, 31; EE, 120; RP, 



265Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

6). Contextos: «E seguindo seu exẽplo 
aprende ate humildares» (VC); «inclina 
o teu querer ate amerçeares de nos» 
(VC); «e daly caualgarõ ate Jherusalem» 
(HV); «aynda que a nõ conheça nẽhũ 
de seus parẽtes atee o quarto grao» (S); 
«e nom durara atee o sol posto» (VC); 
«cuydando nisto foyse atee o cabo do 
paaço» (HV); «Eis aqui en tam tribullaçõ 
qual nõ foy des o principio do mũdo atee 
oje» (EE); «e emtra atee o coraçã» (RP); 
«estam pera o sul atee hũa hora depois 
do meo dia» (RP).

até aqui, loc. adv. Até este local. Formas: 
atee aqui (VC, 1). Contexto: «Esta 
pallaura atee aqui se poõe por jnfijndo 
tempo» (VC).

até cima, loc. adv. Até o lugar mais alto. 
Formas: atee çima (EE, 1); atee cima 
(EE, 1). Contexto: «ẽchey os potes 
dagua e encheromnos atee cima» (EE); 
«e os encherom atee çima» (EE).

até que, loc. conj. Até ao momento em 
que. Formas: ate que (HV, 1); atee 
que (SG, 1; S, 2; VC, 8; HV, 12; C, 
2; EE, 55; RP, 2). Contextos: «eu me 
nõ bautizarey ate que eu nõ vingue a 
morte de Jesu Christo» (HV); «atee 
que satisfaçam ou se concertem com 
os dictos reis e seus socessores» (SG); 
«casou com ella por palauras de presẽte 
ate que a conheçese ou touese de fazer 
com algũa sua parẽta» (S); «e deuian 
seer rremouidos da administraçon que 
teen atee que satisfezesem» (S); «e nõ 
steue queda atee que chegou a Jesu» 
(VC); «nõ tornarey mais a Roma atee 
que ache recado para saraar meu senhor» 
(HV); «E se nam tiuer per que pague, 
que seja posto no nosso carçer e jaça 
preso em elle, atee que os pague, ou 
aja hy outra pena criminalmẽte» (C); 
«non passara esta geeraçom atee que 
todallas cousas sejã feitas» (EE); «e se 
for neçessario que saya este em casa atee 
que saya o sol» (RP); «pisa todo muyto 
bem atee que vejas que quer pareçer que 

say destas cousas assy pisadas augoa ou 
çumo» (RP).

atés, prep., adv. O mesmo que até. 
Formas: atees (VC, 365); attes (VC, 
1). Contextos: «e bemquerẽça ou 
caridade de deus e do proximo atees a 
fim .s. atees Christo» (VC); «e mostrar 
quanto se abaixou atees a terra» (VC); 
«perseuerãdo em aquesto attes a ffim» 
(VC).

atés agora, loc. adv. O mesmo que até 
agora: até este momento. Formas: 
atees agora (VC, 5). Contextos: «e tu 
guardaste o bõo vinho atees agora» 
(VC); «mas atees agora ajnda Christo 
consolla os seus amigos cõ a sancta 
scriptura» (VC).

atés ali, loc. adv. O mesmo que até ali: até 
àquele local. Formas: atees alli (VC, 
1); atees ally (VC, 1); atees aly (VC, 2). 
Contextos: «nõ foy ouuido atees alli» 
(VC); «foy reuell atees ally» (VC); «que 
a acompanharõ atees aly» (VC).

atés aqui, loc. adv. O mesmo que até 
aqui: até este local. Formas: atees 
aqui (VC, 4); atees aquy (VC, 3). 
Contextos: «outorgua a my mezquinho 
e fraco que atees aqui guardey mal teus 
mãdamentos» (VC); «he grande temor 
que deue auer das offensas atees aquy 
feytas contra deus» (VC).

atés cima, loc. adv. O mesmo que até cima. 
Formas: atees çima (VC, 2). Contextos: 
«e encherõ as pijas atees çima» (VC); «e 
lhe fez muros defundo atees çima» (VC).

atés então, loc. adv. O mesmo que até 
então: até àquele momento. Formas: 
atees entam (VC, 1); atees entõ (VC, 
4); atees entom (VC, 3). Contextos: 
«porque atees entam pode pecar» 
(VC); «se acabaua o ordenamento e 
festa antigua que atees entõ fora» (VC); 
«porque ajnda atees entõ lhes apareceo 
em corpo» (VC); «porque depois que foy 
nascida atees entom nunca foy em tanta 
angustia» (VC).

atés hora, loc. adv. O mesmo que até 
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agora: até este momento. Formas: atees 
hora (VC, 3). Contextos: «Ex aquy atees 
hora eu fuy em teu seruiço» (VC); «des 
o começo do mundo atees hora forõ ou 
tantos como as strellas do ceeo» (VC). 

atés ora, loc. adv. O mesmo que até agora: 
até este momento. Formas: atees ora 
(VC, 23). Contextos: «des o começo 
do mũdo atees ora» (VC); «E nõ nos 
mandou cousa inpossiuel pera fazer 
atees ora em este euãgelho» (VC).

atés que, loc. conj. O mesmo que até 
que. Formas: atees que (TC, 1; VC, 
162); ateesque (VC, 23); atesque (VC, 
1); atteesque (VC, 1). Contextos: «e 
mandou que o metesẽ no carcer a atees 
que pagase toda a diuida» (TC); «E em 
aquello morou des ydade de sete ãnos 
atees que elle se demostrou a Jsrael 
.s. atees que aprouue a deus mostrallo 
ao poboo de Jsrael» (VC); «e faz a 
sua obra em declarando ho misterio da 
encarnaçom ateesque a acabe» (VC); «e 
melhorẽ atesque passem da ffe» (VC); 
«Onde segũdo Agustinho aquella palaura 
atteesque nõ pague» (VC).

atemorizado, adj. (do part. de atemorizar). 
Assustado; receoso. Formas: atemoriza-
dos (EE, 1). Contexto: «os ãjos estarã 
como atemorizados» (EE).

atemperar, vb. (de a- + temperar, este do 
lat. temperare). Reduzir a intensidade; 
suavizar. Formas: foy atẽperada (VC, 
1). Contexto: «Onde aquesta deffesa foy 
atẽperada .s. atees depois a rresurrecçõ» 
(VC).

atenção, subs. (do lat. attentione-m). 
Ação de se fixar os sentidos e a mente 
em algo; cuidado. Formas: atençõ 
(VC, 3); atençom (VC, 3). Contextos: 
«Daqueste artigoo auemos ensinãça 
que nos ajamos ante atençõ e olhos 
da voõtade Christo crucificado» (VC); 
«Siguamos pois muyto amados jrmaãos 
atençõ e voontade daquesta sancta 
molher» (VC); «Mas segundo atençom 
e mandamento do coraçom» (VC).

atender, vb. (do lat. attendere). Prestar 
atenção a; receber. Formas: atendendo 
(EE, 1); atẽde (S, 1); attendam (VC, 1); 
attender (VC, 1). Contextos: «atendendo 
a elle por caridade» (EE); «Guilhermo no 
Sacramental atẽde outros tres casos» (S); 
«Braada aos que passam que attendam» 
(VC); «Mas ay que muytos sam oje que 
husam mal da paciencia que deus ha em 
os attender» (VC).

atentamente, adv. (de atento + -mente). 
Com atenção. Formas: actẽtamẽte (VC, 
1); atentamente (VC, 2); atẽtamente 
(VC, 1). Contextos: «e que ouçaaes 
mais actẽtamẽte minhas palauras» (VC); 
«Consira aqui atentamente as virtudes e 
costumes da virgẽ Maria» (VC); «Para 
ajnda mentes mais atẽtamente e com 
dilligencia» (VC).

atentar, vb. (do lat. attemptare). Estar 
a tento;  cometer  ofensa;  tentar ; 
empreender. Formas: atemptar (VC, 
2); atentar (EE, 1); atentarom (EE, 1); 
atentay (EE, 1); atentemos (EE, 1); 
atento (VC, 1); atẽpta (VC, 1); atẽptar 
(VC, 2); atẽptou (VC, 1); atẽtarõ (EE, 
1); atẽtas (VC, 1); atẽtãte (EE, 1); fores 
atẽptado (VC, 1); foy atemptado (VC, 
1); seja atentado (EE, 1). Contextos: 
«chegouse e começou de o atemptar 
primeiro de gulla» (VC); «por mallicia 
de o atentar preguntauam» (EE); «nem 
atentemos a Christo como alguũs delles 
atentarom» (EE); «atentay e olhay que 
o spiritu nõ tem carne nem ossos como 
eu tenho» (EE); «nem atentemos a 
Christo como alguũs delles atentarom» 
(EE); «tantas vezes me atento de me 
adiantar ante meu deus» (VC); «E cousa 
ĩpossiuel atẽpta aquelle que trabalha por 
te louuar» (VC); «E por a soberba os nõ 
atẽptar assi como fez a Paulo» (VC); «e 
depois escondidamente e invisiuelmente 
atẽptou a segunda vez» (VC); «e nõ 
atẽtarõ seu padre e madre e cuydando 
que hya na cõpanha vierõ caminho de 
hũa jornada» (EE); «se tu atẽtas de 
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star em huũ stado e nõ sobir necessario 
he que cayas» (VC); «As maas obras 
som do diaaboo e atẽtãte» (EE); «Asy 
como se fores atẽptado de appetito de 
hõrra» (VC); «quando per o jejuum e 
per o bauptismo foy atemptado do spiritu 
maligno» (VC); «que nom seja atentado 
em todallas cousas» (EE).

atento, adj. (do lat. attentus, a, um, part. 
passado de attendere). Que presta 
atenção; que está alerta. Formas: 
atemptos (VC, 1); atemto (VC, 1); 
atenta (VC, 1; EE, 2); atento (VC, 
2); atentos (VC, 2; EE, 1); atẽta (VC, 
1); atẽto (VC, 1); attento (VC, 1). 
Contextos: «preguntaos por fazer os 
mais atemptos» (VC); «Sey atemto em 
as consijrar» (VC); «suaue na falla para 
ao proximo e atenta aa oraçõ pera deus» 
(EE); «emderẽçando a elle sua teẽçan 
deuotamẽte e atenta» (EE); «sempre 
staua atento em sacrificios» (VC); «estar 
em este tempo no aparelho e esperança 
do spiritu sancto atentos» (EE); «se deuẽ 
mais aficadamẽte e atẽta de cõsijrar» 
(VC); «como sta atẽto em o que fala 
aquelle seu mujto amado» (VC); «Eu vos 
rogo que pensees com voõtade e corraçõ 
attento» (VC).

ater, vb. (do lat. attinere). Apoiar-se; 
agarrar-se. Formas: atẽdose (VC, 1). 
Contexto: «ou se entẽde que se nã atreuã 
ẽ ajudoyro das cousas tẽporaaes atẽdose 
a ellas» (VC).

aterido, adj. (do part. de aterir, este do 
lat. adterere ou atterere). Atormentado; 
oprimido. Formas: aterido (VC, 1). 
Contexto: «muyto atormẽtado e aterido 
de fryo» (VC).

aterramento, subs. (de aterrar + -mento). 
Ato ou efeito de aterrar. Formas: 
aterramemto (VC, 1). Contexto: «Oo 
bemauenturada he aquella consciencia. 
aqui nom faz mingua o aterramemto e a 
morte da pobreza contra o mundo» (VC).

atiçador, subs. (de atiçado + -or). Aquele 
que atiça; instigador. Formas: atiçador 

(VC, 1). Contexto: «porque se allegre o 
atiçador e mouedor dellas» (VC).

atilho, subs. (de atar + -ilho). Baraço; 
cordel. Formas: atilho (VC, 4); atilhos 
(VC, 2). Contextos: «quis seer legado 
por atar consigo a nos cõ atilho de 
caridade e amor» (VC); «E a caridade 
he a corda e atilho per que a alma he 
leguada com deus» (VC); «e nos tiraste 
os atilhos da morte eternal» (VC); «studa 
de nos legar com remudados atilhos de 
caridade» (VC).

atirar, vb. (segundo uns, de a- + tirar; 
segundo outros, de a- + tiro + -ar). 
Lançar com força; arremessar. Formas: 
atira (VC, 1); atirar (VC, 1); atirauã 
(VC, 2); atirou (VC, 1). Contextos: «e 
assi atira ou lança a nos que somos no 
mũdo como fito de seeta» (VC); «dos 
quaaes se deuem atirar logo no começo 
delles» (VC); «e atirauã do mar e das 
ondas desta vida pera fora» (VC); «o 
saluador atirou da regra e natureza das 
outras molheres» (VC).

ativo, subs., adj. (do lat. activus, a, um). 
Que age; que é dado à ação; que está 
em atividade; prático. Formas: actiua 
(S, 1; VC, 24; EE, 1); actiuas (VC, 2); 
actiuo (VC, 6); actiuos (VC, 13; EE, 
1); atiuo (S, 1); auctiua (VC, 7; EE, 1); 
autiua (EE, 6; VC, 32); autiuas (VC, 1); 
autiuo (VC, 5); autiuos (VC, 6); auttiuos 
(VC, 1). Contextos: «perteeçe as obras 
da vida actiua» (S); «ocupada nas obras 
da vyda actiua» (EE); «As maãos som 
a rrazom mais baixa que penssa e razoa 
nas cousas actiuas desta vida» (VC); 
«Este escandallo nom era actiuo porque 
nõ proçedia de obra nẽ pallaura nõ 
dereita» (VC); «ora sejã dos penitentes 
actiuos. ora sejã elles cõtẽplatiuos» 
(VC); «por todollos actiuos que se 
entendẽ por Juda» (EE); «E que secreto 
se diz haly adyante, algũs ho chaman 
atiuo pellos sanctos misterios que hy se 
ffazem» (S); «Huũ he a vida auctiua aa 
qual perteẽçe nõ mataras» (VC); «per 
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as quaaes se entẽdẽ as duas vidas .s. 
auctiua e cõtẽplatiua» (VC); «põe ally 
a glosa e algũas cousas da vida auctiua 
e contẽplatiua» (EE); Martha demostra 
vida autiua per a qual somos cõpanheiros 
dos proximos per caridade» (VC); «as 
obras da vyda autiua dã toruaçam» 
(EE); «E das vidas autiuas hũa he de 
preladia e de preeguaçõ» (VC); «mas 
per desuairados officios: o autiuo muytas 
vezes he cõtẽplatiuo: e o cõtẽplatiuo 
autiuo» (VC); «por razom e aazo de 
muyto seerem autiuos» (VC); «que se 
apegua nos pees dos autiuos» (VC); 
«porque em quanto he mar amargosso 
tẽ semelhãça dos auttiuos» (VC).

atoleiro, subs. (de atolar + -eiro). Terreno 
lamacento. Formas: atolleyro (VC, 1). 
Contexto: «desemparado e perdido em o 
atolleyro do lodo ou lama» (VC).

átomo, subs. (do grego ¥τομος, pelo lat. 
atomu-m). Partícula; grão de poeira. 
Formas: atomos (VC, 1). Contexto: 
«nos rayos do sol pareçem muytos 
atomos meudos ou poozinhos no aar» 
(VC).

atorgar, vb. O mesmo que outorgar. 
Formas: atorguado (VC, 1); foy 
atorguado (VC, 1). Contextos: «he 
prometido ou atorguado que venham 
escãdalos» (VC); «porque todo tempo 
que foy atorguado ao homẽ sera 
requerido como foy despeso» (VC).

atormentado ,  subs .  (do par t .  de 
a t o r m e n t a r ) .  E n d e m o n i n h a d o ; 
atribulado. Formas: atormẽtados (VC, 
1). Contexto: «e trouuerõlhe todos 
aquelles que auiã algũas doẽças e 
malles de desuayradas maneyras e os 
atormẽtados e que auiã demonios e 
lunaticos» (VC).

atormentador, subs. (de atormentado 
+ -or). Aquele que atormenta; algoz; 
carrasco. Formas: atormẽtador (VC, 
1). Contexto: «(E outro te cingira) .s. 
o algoz ou atormẽtador e legartea cõ 
atamẽtos e cordas» (VC).

atormentamento, subs. (de atormentar 
+  - m e n t o ) .  A t o  o u  e f e i t o  d e 
atormentar; tormento; tortura. Formas: 
atormentamento (VC, 2); atormẽtamẽto 
(VC, 2). Contextos: «per pallauras e 
per atormentamento do corpo» (VC); 
«Primeiramẽte per atormẽtamẽto da 
carne quebrantãdo o corpo per vigilhas 
oraçoões e jejuũs» (VC).

atormentar, vb. (de a- + tormentar). 
Torturar; afligir; submeter a tormento. 
Formas:  atormemtado (VC, 1); 
atormenta (S, 1; VC, 7); atormentã (VC, 
3); atormentaa (VC, 1); atormentada 
(VC, 7; EE, 2); atormentado (VC, 
15; EE, 4); atormentãdo se (VC, 1); 
atormentãdoo (VC, 1); atormentados 
(VC, 5; EE, 1); atormentam (VC, 2); 
atormentandoo (VC, 1); atormentar (VC, 
4); atormentara (VC, 2); atormentarem 
(VC, 1);  atormentarey (VC, 1); 
atormentarõ (VC, 2); atormentarom (VC, 
1); atormentasse (VC, 2); atormentassem 
(VC, 1);  atormentaste (VC, 1); 
atormentate (VC, 1); atormentaua 
(VC, 1; EE, 1); atormentauã (VC, 
2); atormentauam (VC, 7; EE, 1); 
atormentẽ (VC, 1); atormentemos 
nos (VC, 1); atormenteyte (VC, 1); 
atormentou (VC, 1); atormẽta (VC, 6); 
atormẽtã (VC, 4); atormẽta os (VC, 1); 
atormẽtada (VC, 9; EE, 1); atormẽtadas 
(VC, 1); atormẽtado (VC, 17; EE, 
5); atormẽtãdo (VC, 2); atormẽtados 
(VC, 4; EE, 4); atormẽtam (VC, 2); 
atormẽtando o (VC, 1); atormẽtandoa 
(VC, 2); atormẽtandoo (VC, 1); 
atormẽtandoos (VC, 1); atormẽtandose 
(VC, 2); atormẽtar (S, 1; VC, 8; EE, 1); 
atormẽtara (VC, 4); atormẽtarey (VC, 1); 
atormẽtarnos (VC, 1); atormẽtarõ (VC, 
2); atormẽtas (EE, 1); atormẽtasse (EE, 
1); atormẽtaua (VC, 2); atormẽtauã (VC, 
2; EE, 1); atormẽte (VC, 1); atormẽtou 
(VC, 1; HV, 1); era atormentada (VC, 
1); era atormentado (S, 1; EE, 1); 
erã atormentados (VC, 1; EE, 1); era 
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atormẽtada (VC, 2); era atormẽtado 
(VC, 3); erã atormẽtados (EE, 1); eram 
atormentados (VC, 1); eram atormẽtados 
(EE, 1); es atormentado (VC, 1); es 
atormẽtado (VC, 2); formos atormẽtados 
(VC, 2); forõ atormẽtados (VC, 1); fosse 
atormẽtada (VC, 1); fosse atormẽtado 
(VC, 1); fossem atormentados (VC, 
1); fossemos atormẽtados (VC, 1); 
foy atormentado (S, 1; VC, 1); foy 
atormẽtado (VC, 4); he atormentada 
(VC, 2); he atormentado (VC, 4; EE, 3); 
he atormẽtada (VC, 3); he atormẽtado 
(VC, 4); sam atormẽtadas (VC, 1); 
sam atormẽtados (VC, 1); seendo 
atormentados (VC, 1); seer atormentada 
(VC, 1); seer atormentado (VC, 2); seer 
atormentados (VC, 1); seer atormẽtado 
(VC, 1); seer atormẽtados (VC, 1); seja 
atormentado (VC, 1); seja atormẽtada 
(VC, 1); sejã atormẽtados (VC, 1); sera 
atormentado (VC, 1); serã atormẽtados 
(VC, 1); seram atormentados (VC, 1); 
seremos atormentados (VC, 1); seriam 
atormẽtados (S, 1); som atormentados 
(VC, 1); som atormẽtadas (VC, 1); som 
atormẽtado (VC, 1); som atormẽtados 
(VC, 5); son atormẽtado (EE, 1). 
Contextos: «o loguar em que foste 
crucificado e atormemtado fazem as 
tuas pẽnas seer mais graues» (VC); «A 
enueja atormenta ho emuejosso» (S); «e 
aginha passa qualquer cousa daquellas 
que aqui delleitã e atormentã» (VC): 
«se tarda de te respõder atormentaa» 
(VC); «aue merçee de mym que minha 
filha he mal atormentada do diaaboo» 
(EE); «a Christo homẽ segundo a 
humanidade atormentado e morto» (EE); 
«escolhẽdo ante morrer que anojar a 
deus ou atormentãdo se per peendença» 
(VC); «e atormentãdoo stando a saude» 
(VC); «e com proueza atribullados e 
atormentados» (EE); «e ajuda me em 
minhas neçessidades e tribulaçoões 
que me atormentam» (VC); «e fezeo 
torçer atormentandoo e arranhandoo» 

(VC); «assy como se ouuessem os 
judeos reçeo de leixarem alguũa parte 
por atormentar e mal trautar» (VC); 
«porque se alla fosse tãto choraria 
ou tãto chorara e se atormentara que 
morrera» (VC); «o querem afogar por 
o atormentarem mais» (VC); «e daquy 
adiante nom te atormentarey e agora 
britarey a vara das tuas costas» (VC); «E 
em outro lugar diz que doores cõtinuadas 
atormentarõ a mjnha vida» (VC); «as 
pennas eternaaes atormentarom a alma 
mjnha» (VC); «e atormentasse. ou que 
per alguũa semelhauel outra penna fosse 
pugnido» (VC); «em qual he mais dãpno 
podessẽ fazer. filharõ cousa cõ que o 
mais atormentassem» (VC); «porque 
me atormentaste com a cruz dos pecados 
teus» (VC); «E atormentate a tua 
door» (VC); «e virom ao que o dyaboo 
atormentaua» (EE); «O qual pobre 
atormentauã por mayor prouaçõ sua» 
(VC); «e nõ o desemparou nas prisoões 
atee o trazer ao centro do reyno e poderio 
contra os que o atormentauam» (EE); 
«e primeyro que atormentẽ as almas 
daquelles a que ham ẽueja primeiro 
atormẽtã as suas ẽchendoas» (VC); «e 
penssemos em elles e atormentemos 
nos cõ choros ameude lançados» (VC); 
«Desta consollaçom diz o senhor per 
Nahũ propheta atormenteyte» (VC); 
«A qual feyra a atormentou de dentro» 
(VC); «mas he eternal e sem fim 
aquello que no outro segre dellecta 
ou atormẽta» (VC); «e atormẽtã muy 
mal os mizquinhos» (VC); «fere os e 
atormẽta os que nõ pequẽ» (VC); «he 
mal atormẽtada do diaboo» (EE); «e por 
tãto podẽ aly seer theudas e atormẽtadas 
per paixoões corporaaes» (VC); «e elle 
foy açoutado e atormẽtado» (VC); 
«(e derramaas) da vniom da caridade 
apartãdoas ou atormẽtãdo» (VC); «serã 
mais atormẽtados os christaãos» (VC); 
«e como aquelles malditos atormẽtam o 
senhor e buscã testimunhas falsas» (VC); 
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«(e meteo no carçer) atormẽtando o 
cruelmẽte» (VC); «e talhauam os leigos 
atormẽtandoa» (VC); «atormẽtandoo e 
destroyndo» (VC); «e atormẽtandoos 
com posturas e coymas» (VC); «mas 
aquellas que lançaua o coraçom 
atribullado atormẽtandose» (VC); 
«de lhe tomar todos seus beẽs ou de 
o atormẽtar no corpo» (S); «aquella 
tribullaçõ nõ atormẽtara per partes» 
(VC); «E com tormẽtos e escarnehos eu 
o atormẽtarey quãto vos quiserdes ou 
querees» (VC); «(tu vees) ante do tẽpo 
deuudo (atormẽtarnos)» (VC); «mas 
ajnda per doestos e injurias aficarõ e 
atormẽtarõ a ty senhor dos senhores» 
(VC); «O homẽ porque te atormẽtas 
de real paaço, vees aqui teu rey jaz na 
mãjadoyra» (EE); «a causa do temor 
foy por que elrrey yrado non agrauasse 
e atormẽtasse as terras» (EE); «e que 
atormẽtaua muyto a pessoa» (VC); 
«poderyo contra os que ho atormẽtauã» 
(VC); «Esto seja a my cõsollaçõ que 
me atormẽte elle cõ doõs e que me nõ 
perdoe» (VC); «e logo Pilatus julgou e 
atormẽtou muy mal» (HV); «pregunto 
vos que me diguaaes e que pensees ou 
cõsijeres de que amor era atormentada» 
(VC); «os quaaes quanto de mais cruees 
tormẽtos erã atormentados tanto mais se 
allegrauam em o senhor» (EE); «E assy 
como eram atormentados e dormentados 
na voõtade» (VC); «e es atormentado 
com açoutes e cheo de doestos» (VC); 
«E quando formos atormẽtados no corpo 
louuemollo e roguemollo» (VC); «nas 
ondas daqueste mũdo forõ atormẽtados 
martirizados» (VC); «e que o corpo 
que ouuera muytos viços razõ era que 
fosse atormẽtado» (VC); «nom fossem 
atormentados das pẽnas ĩfernaaes» 
(VC); «nos fosse outorgada hũa pequena 
hora em que nom fossemos atormẽtados» 
(VC); «E asy foy atormentado na cruz» 
(S); «o que non come e he atormentado 
da fame pello acabamẽto do humor 

radical adoeçe» (EE); «cuyda que as 
almas no inferno sam atormẽtadas 
sem sperãça da misericordia» (VC); 
«nom cayamos seendo atormentados 
per cousas asperas» (VC); «e a alma 
aos demonios e que ouuesse de seer 
atormentada sem fijm cõ o rico como 
se dissesse nõ aproueitaria cousa» 
(VC); «e ajnda que ençima desto seja 
atormentado de afflicçõ jnsoportauel 
quẽ quer que tu es» (VC); «deus 
permyte que os seus sejã atormẽtados 
cõ perseguições e tribulações» (VC); 
«e nẽ sera atormentado cõ a sandiçe da 
sanha. nẽ reçebera algũa outra paixã» 
(VC); «Os guargãtões e que se pagã de 
comer mujtas yguarias serã atormẽtados 
cõ muy apertado jejuũ» (VC); «a aueram 
em muy stranha e inextimauel pena cõ 
que seram atormentados em as cousas 
em que husarom com muy grande 
odyo» (VC); «em tãto entom somos ou 
seremos atormentados e aflictos» (VC); 
«por que per todolos boos feytos seriam 
atormẽtados» (S); «aaquelles que per 
lõgo tempo som atormentados» (VC); 
«son atormẽtado neste fogo» (EE).

atraer, vb. (do lat attrahere). O mesmo 
que atrair: fazer aproximar. Formas: 
atraer (S, 1); atraessẽ (VC, 1); atrahe 
(S, 1); atraher (VC, 3); atraydo (VC, 1). 
Contextos: «pode atraer ha da augua e 
asi seria sacramento» (S); «por tal que 
por seu exẽplo atraessẽ o poboo a paguar 
a elles bẽ as dizimas» (VC); «por que 
conclude e atrahe ẽ si oraçõ e jejuũ» (S); 
«E atraher assy o merito e satisfaçom 
de Christo» (VC); «nũca o entendimẽto 
he perfectamẽte atraydo a cõtemplar as 
cousas cellestriaaees» (VC).

atrás, adv. (do lat. ad trans). Na retaguarda. 
Formas: atras (TC, 1; VC, 36; EE, 10); 
atraz (VC, 1). Contextos: «emgeytastes 
as minhas palauras e lamçastelas atras» 
(TC); «concordãdo a tua voontade cõ 
a minha atras de my» (VC); «o sol 
tornou atras .x. graaos» (EE); «em que 
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veyo signal de tornar atraz e de se fazer 
scuro» (VC).

atravessar, vb. (do lat. ad + transversare). 
Passar para o outro lado; pôr-se 
diante. Formas: atrauesado (VC, 1); 
atrauesou (TC, 1); atrauessado (VC, 
3); atrauessarõlhe (HV, 1); atresuessada 
(VC, 1); foy atrauessado (VC, 1); stam 
atreuessados (VC, 1); staua atreuessado 
(VC, 1). Contextos: «E aquesto se 
entende do lemho atrauesado açima 
atees a cabeça» (VC); «corrias teu 
caualo per logar que nõ he acustumado 
pera correr e atrauesou alguẽ e matasteo 
es omecida» (TC); «e aquesto he em o 
lenho atrauessado» (VC); «e poserõno 
em huũ poço de costas na augoa, e 
atrauessarõlhe hũa cadea em que se 
posesse» (HV); «E em ella atresuessada 
a tauoa em que staua o titollo» (VC); 
«mas Andre foy atrauessado» (VC); «e 
os braços della que stam atreuessados» 
(VC); «e o lenho que staua atreuessado 
era de palma» (VC).

atremer, vb. (de a- + tremer). O mesmo 
que tremer: ter tremuras. Formas: 
atremer (VC, 1). Contexto: «e tornam 
outra vez a atremer como de primeiro» 
(VC).

atrever, vb. (do lat. attribuere). Ousar; 
afrontar. Formas: ateruiã (VC, 1); 
atreuã (VC, 1); atreuamos (VC, 1); 
atreue (VC, 1); atreuemos (S, 1); atreueo 
(VC, 2); atreuer (VC, 1); atreuese 
(TC, 1); atreuesse (VC, 1); atreuia 
(VC, 1); atreuido (EE, 1); atreuja (VC, 
1); atreuydo (S, 1); he atreuida (S, 
1). Contextos: «Assy como alguũs 
excomungados hereticos se ateruiã 
de affirmar» (VC); «ou se entẽde que 
se nã atreuã ẽ ajudoyro das cousas 
tẽporaaes» (VC); «e temẽdoo nõ nos 
atreuamos» (VC); «quando se pousa e 
atreue pera fazer sacrificio» (VC); «nõ 
nos atreuemos a rogar a Deus» (S); «Se 
Michael nõ se atreueo nem quis dizer 
ao demo o juizo da sua certa maldiçom» 

(VC); «Ou que se alguũs se quisessem 
atreuer a tolhello» (VC); «ele nom 
faria tãto mal se se ẽ ti nom atreuese» 
(TC); «Atreuesse na virtude e poderio 
mũdanal» (VC); «e que a tanto se 
esforçaua e atreuia que tẽptaua de leuar 
e tomar o corpo morto com que ella nom 
poderia» (VC); «e reprehẽdeos do juizo 
atreuido» (EE); «porque nom se atreuja 
em sy que o podesse bem enformar» 
(VC); «he de pressumir que alguũ fosse 
tam atreuydo nen pressumptuoso» (S); 
«e esta he atreuida para vingar a ẽjuria 
da vontade» (S).

atrevidamente, adv. (de atrevido + -mente). 
Com ousadia. Formas: atreuidamẽte 
(EE, 1). Contexto: «muito atreuidamẽte 
julgauam ao apostollo cõ os seus» (EE).

atrevimento, subs. (de atrever + -mento). 
Ato ou efeito de atrever; audácia; 
arrojo. Formas: atriuimento (VC, 1); 
atriuimẽto (VC, 1); datreuimẽto (EE, 
1). Contextos: «nom confiam em si nem 
ham atriuimento ou ousanço» (VC); 
«foy acusada primeiramente do phariseu 
de sandiçe e atriuimẽto» (VC); «o que 
Maria fez nõ foy obra datreuimẽto: mas 
de contriçõ e deuaçõ» (EE).

atribuir, vb. (do lat. attribuere). Conceder 
alguma coisa a alguém. Formas: 
aatrebuao (EE, 1); atrebuindo (EE, 1); 
atrebuyam (EE, 1); atribuẽ (VC, 1); 
atribuido (VC, 1); atribuĩdo lhe (VC, 1); 
atribuindo (VC, 1; EE, 1); atribuir (S, 1; 
EE, 1); atribuissem (EE, 1); atribuy (EE, 
2); atribuya (VC, 1); atribuydo (VC, 1); 
atribuyndoho (EE, 1); atribuyo (EE, 1); 
atrybuir (S, 1); he atribuida (VC, 2; EE, 
1); seer atribuido (EE, 1); seja atribuydo 
(VC, 1). Contextos: «Aatrebuao a deos 
que lhe deu voõtade» (EE); «atrebuindo 
todallas cousas a deus» (EE «ca pello 
odio de Christo atrebuyam suas obras 
a Belzebuth» (EE); «ao qual se atribuẽ 
as obras da clemẽcia e piedade» (VC); 
«empero este peccado he por tanto 
specialmente atribuido ao spiritu santo» 
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(VC); «atribuĩdo lhe todas minhas 
obras» (VC); «(se confessara ao senhor) 
atribuindo toda afeiçom aa honrra de 
deus» (EE); «por atribuir a si a sçiençia 
nom querẽ ensinar o que saben como 
deuen» (S); «brasphemar he atribuir 
aa criatura o que he propio de deos» 
(EE); «mais o atribuissem a sabedoria 
diuina que humana» (EE); «mas esto 
se atribuy ao santo confessor» (EE); «E 
daquesto se esforçauam que elle como 
se fosse deos vrsupaua e atribuya assy 
o poder diuinal» (VC); «o dia do sabado 
he specialmẽte asijgnado e atribuydo aa 
virgem Maria» (VC); «segundo todallas 
cousas que faço atribuyndoho aa sua 
gloria e virtude» (EE); «da boa obra 
nom atribuyo a myn gloria» (EE); «e 
como quer que todas estas maneyras 
sse poderiã atrybuir e dar a elle» (S); 
«quando alguũa cousa he atribuida a 
deos» (EE); «podia seer atribuido se 
perseguia ho nado de adulteryo» (EE); 
«foy toda a trindade ajnda que ao padre 
soo seja atribuydo» (VC).

atribulação, subs. (de a- + tribulação). 
O mesmo que tribulação: aflição; 
sofr imento;  tormento.  Formas: 
a tr ibulaçõ (VC, 2) .  Contextos: 
«Atribulaçõ ou angustia?» (VC); «e 
disse cõ ella ou com elle som eu em 
atribulaçõ se elle nom fallesçer em a 
oraçom» (VC).

atribulado, subs. (do part. de atribular). 
Aflito; atormentado. Formas: atribulados 
(S, 2; VC, 1); atribullados (VC, 1); 
attribullados (VC, 1). Contextos: «aos 
atribulados e aflictos ho ben que desegã» 
(S); «non consolar aos atribulados» 
(S); «e folgança dos atribullados. e 
guarda dos paruoos» (VC); «veo saar os 
contritos e attribullados» (VC).

atribular, vb. (de a- + tribular). Causar 
ou sofrer tribulações; afligir. Formas: 
atribulada (VC, 2); atribulado (VC, 2); 
atribulado era (VC, 1); atribulam (VC, 
1); atribulauam (VC, 1); atribullã (VC, 

1); atribullada (VC, 3); atribulladas (VC, 
1); atribullado (VC, 6); atribullados 
(VC, 1; EE, 2;); atribullar (VC, 1); era 
atribullado (VC, 1); eram atribullados 
(VC, 1); es atribullado (VC, 1); sam 
atribulados (VC, 1); sejã atribullados 
(VC, 1); sejamos atribulados (VC, 1); 
somos atribullados (VC, 1). Contextos: 
«Por a tua alma que tãto foy por my 
atribulada» (VC); «e com o spiritu 
atribulado a enormidade e grãdeza de 
todos teus pecados» (VC); «atribulado 
era este rico cõ a boa andãça e riqueza» 
(VC); «mais se escurentã e atribulam 
os homẽs e se ocupã em comeres 
e beueres» (VC); «e puxauam no e 
atribulauam. tirauam per elle» (VC); 
«elle anichillara aquelles que nos 
atribullã e os nossos imijgos» (VC); «era 
atormẽtada e atribullada cõ o grãde amor 
do filho» (VC); «e tornaromse ãte do dia 
asijnado muyto atribulladas» (VC); «e 
atribullado per louçaynhas e oufanas» 
(VC); «forom pello mundo vestidos de 
pelles de camellos e de cabras e com 
proueza atribullados e atormentados» 
(EE); «Mas nom auer compaixom dos 
homes proues e atribullados» (EE); 
«Nem se marauilhe ou canse ajnda 
que seja leixado atribullar» (VC); 
«Quãdo era atribullado bradey ao 
senhor e elle me ouuiu» (VC); «E no 
psalmo. braadarom ao senhor quãdo 
eram atribullados» (VC); «Se tu es 
atribullado cõsola te dizẽdo te o coraçõ 
cõtrito abaixado deus nõ o desemparara» 
(VC); «aaquelles que sam atribulados de 
coraçom» (VC); «e como deus permyte 
que os seus sejã atribullados e tẽptados 
por auerẽ mayor coroa» (VC); «per alguũ 
tẽpo sejamos atribulados» (VC); «Pois 
quando somos atribullados e auemos 
temptaçoões deuemos seer firmes na 
ffe» (VC).

atrição, subs. (do lat. atritione-m). 
Arrependimento. Formas: atriçon (S, 
2). Contexto: «E dizem os theollegos 
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que ha hy atriçon e contriçom. Atriçon 
he arrependimento nõ acabado dos 
pecados» (S).

átrio, subs. (do lat. atriu-m). Pátio; adro. 
Formas: atrio (VC, 1). Contexto: «Este 
atrio ou adro» (VC).

atupir, vb. (de a- + tupir). Entupir; cobrir 
de terra; tapar. Formas: atopir (VC, 1); 
atupe (VC, 1). Contextos: «e a caua he 
a pobreza: a qual se trabalha o demo 
de atopir e ẽcher cõ riquezas» (VC); 
«queyma e seca todo bẽ e que arrunhe 
ou atupe a fonte da misericordia diuinal» 
(VC).

aturar, vb. (talvez do lat. obturare, tapar). 
Tolerar; aguentar; sofrer. Formas: atura 
(VC, 1); aturã (VC, 1); aturaae (VC, 1); 
aturar (VC, 3); aturaras (VC, 1); aturastes 
(VC, 1); aturaua (VC, 1); aturauã (VC, 
1); ature (VC, 1); atures (VC, 1); aturou 
(VC, 2; EE, 1). Contextos: «em os 
tormentos atura e perseuera sem seer 
vencido» (VC); «e aturã cõmigo segindo 
me e ouuindo minhas pallauras» (VC); «e 
ẽ qualquer casa que ẽtrardes pera pousar 
ali aturaae» (VC); «e porque nõ podẽ 
lõguamẽte aturar tornã aa vida actiua» 
(VC); «tu aturaras e adormeçeras nõ sẽ 
cõpaixõ e gimidos» (VC); «vos sooes 
aquelles que aturastes comigo em as 
tẽptaçoões myugas» (VC); «com todo 
aturaua estaua em a cruz atees a fim» 
(VC); «e aturauã em elle e elle estaua em 
elles» (VC); «este pẽduraae na ẽtrada do 
vosso peito porque ature cõ vosco antre 
as tetas» (VC); «e que atures segũdo 
mandamẽto de Josue» (VC); «aquella 
gloria em Moyses nom aturou muito: 
ante passou» (EE).

audácia, subs. (do lat. audacia-m). Arrojo; 
atrevimento. Formas: audaçia (S, 1; EE, 
1). Contextos: «Speramça he esforço 
ou audaçia ou ousadia da uõtade» (S); 
«as riquezas dam audaçia do mal fazer» 
(EE).

audiência, subs. (do lat. audientia-m). 
Ato de ouvir alguém; receção dada 

por uma autoridade; sessão de um 
tribunal. Formas: audiẽcia (VC, 6); 
audiẽçia (VC, 1; C, 2); audiẽcias (VC, 
3); audiẽçias (VC, 1; C, 7); audiencia 
(VC, 7; EE, 1); audiençia (VC, 2; C, 
1); audiençias (C, 3). Contextos: «A 
septima Pillatos o tirou fora da audiẽcia 
com huũa coroa e vestidura de sirgo» 
(VC); «E mandamos que se pobrique 
na nossa audiẽçia» (C); «andã corrẽdo 
os direitos dos mercados e audiẽcias» 
(VC); «fazẽ muitas despesas por causa 
das audiẽçias serem jmpedidas» (C); 
«Depoys na audiencia de Herodes: 
o qual engeitou cõ sua gente» (EE); 
«queremos que o dia dantes se faça a 
audiençia» (C); «A qual constituiçã 
queremos que se cumpra e se pratique 
nas nosas audiençias» (C).

auditório, subs. (do lat. auditoriu-m). 
Recinto ou sala de audiências. Formas: 
auditorio (VC, 1). Contexto: «nẽ no 
tẽplo nẽ em sua casa. mas no auditorio 
e paaço dos judeus» (VC).

aumentação ,  subs.  (do lat.  tardio 
a u g m e n t a t i o n e - m ) .  A u m e n t o ; 
ampliação. Formas: aumentaçam (VC, 
1). Contexto: «E por moor ampleaçom 
de nobreza e aumentaçam de vosso 
glorioso e christianissimo nome» (VC).

aumentar, vb. (do lat. augmentare). 
Ampliar; acrescentar. Formas: aumẽtar 
(S, 1). Contexto: «asi como pera 
defender o regno ou pera aumẽtar ou 
acreçẽtar o seruiço de Deus» (S).

aunidor, subs. (de a- + unidor). O mesmo 
que unidor. Formas: avnidor (VC, 2). 
Contextos: «he medianeiro e avnidor 
de deos e dos homẽs» (VC).

auréola, subs. (do lat. aureola-m). Círculo 
dourado; nimbo. Formas: aureola 
(VC, 2); aureolla (VC, 9). Contextos: 
«e aureola he premyo e guallardõ 
accidẽtal» (VC); «he deuyda a aureola» 
(VC); «E diz mais que aureolla mereçeo 
martir» (VC); «E aureolla he nome 
diminutiuo de aurea .s. he huũ nome 
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que significa menos que aurea. e aurea 
e aureolla methaforicamẽte he dicta 
coroa» (VC).

ausência, subs. (do lat. absentia-m). 
Afastamento temporário. Formas: 
aubssençia (S, 1); auscençia (EE, 1); 
ausencia (EE, 1); ausençia (S, 1; C, 
1; EE, 2). Contextos: «O quinto que 
deuem começar ho ofiçio eclesiastico em 
aubssençia do bispo» (S); «he custume 
de lisonjeyros gabar em presença e 
escarneçerem em auscençia» (EE); 
«quanto a fazer ho que me compre 
em minha ausencia» (EE); «e dooesse 
de sua ausençia» (S); «he hordenado 
que ẽ ausençia de saçerdote ou doutro 
clerigo dordẽs sacras» (C); «e fosse aa 
derradeira visitar a seu padre e a sua 
madre desemparada por sua ausençia» 
(EE).

austinência ,  subs.  O mesmo que 
abstinência. Formas: austinẽçia (C, 1). 
Contextos: «austinẽçia foy o primeiro 
mãdamẽto que Deus deu a Adam» (C).

autêntico, adj. (do grego αÙθεντικός, pelo 
lat. authenticus, a, um). Cuja origem é 
comprovada; reconhecido como legítico. 
Formas: actẽtico (VC, 1); auctẽticos 
(EE, 1); autentica (S, 1; VC, 1; EE, 
1); autentico (EE, 1); autẽtica (VC, 1); 
autẽticas (S, 1); autẽtico (VC, 1; EE, 
1); autẽticos (RP, 1). Contextos: «E 
aquelle notayro por actẽtico e sollẽpne 
he auydo» (VC); «reçebiã por auctẽticos 
soomẽte os çĩquo liuros de Moyses» 
(EE); «pero nom se acha por escritura 
autentica» (S); «tijnham animo muy 
autentico aas cousas seguĩtes» (EE); 
«por tal que nõ fosse a autoridade 
pequena e pouco autẽtica» (VC); «diz 
que acha per escrituras nõ autẽticas» 
(S); «e por seu testimunho seer mais 
autẽtico» (VC); «dos ditos dos mays 
autẽticos medicos» (RP).

autivamente, adv. (de autivo + -mente). 
O mesmo que ativamente: com ação. 
Formas: autiuamẽte (C, 1). Contexto: 

«ha de cõfessar nos pecados da luxuria 
ẽ que forma os cometeo se autiuamẽte 
ou passiua» (C).

auto, subs. O mesmo que acto. Formas: 
aucto (VC, 2); auto (S, 1; VC, 5; C, 1; 
EE, 6); autos (TC, 1; VC, 16; C, 8; EE, 
11). Contextos: «No primeyro nom 
se defende o aucto ou obra» (VC); 
«em a qual cousa tange o aucto do 
renũciamẽto» (VC); «vsemos doutros 
mẽbros em este auto» (VC); «E ysso 
mesmo os clerigos de ordeẽs meores nõ 
benefiçiados nem casados que viuem 
honestamẽte em auto e tonsura vida 
de meores clerigos sem mestura de 
negoçeaçã e doutro mundanal vso» 
(C); «he defẽdido todo auto de feyto de 
fora desonesto» (S); «quanto ao auto 
de disputar» (EE); «Esto veemos nos 
autos humanos» (EE); «Mas aquele que 
cobiiça aquela molher se lhe dura aquela 
cobiiça ou faz alguũs autos asy como 
demãdalla ou fazella demãdar» (TC); 
«assy como dar os sacramẽtos e por 
autos spirituaaes» (VC); «ou disciplinas 
e açoutes e outros semelhantes autos de 
piedade» (VC); «nam seer defesos os 
autos de dentro» (EE).

auto 2, subs. O mesmo que apto. Formas: 
aucta (S, 1); auta (VC, 1); auto (VC, 1; 
EE, 2); autos (EE, 1); autto (VC, 1). 
Contextos: «Toda persoa que he aucta e 
abyle e ha entendimento» (S); «a virgem 
ouue padecimento na parte que nom he 
padiciuel ou auta para padeçer» (VC); 
«E se for mais auto pera cõtẽplar e pera 
orar mais deuoto seguramente vaase ao 
hermo a orar» (VC); «agora he o tempo 
do mayo auto a medicinas corporaaes» 
(EE); «porque esteuesen ẽ logar auto 
e cõuinhauel» (EE); «atee çinquoenta 
annos conta os homeẽs autos aa pelleja» 
(EE); «porque nõ he alguẽ digno nẽ autto 
pera preeguar a palaura de deus» (VC).

autor, subs. (do lat. auctore-m). O criador; 
aquele que escreve uma obra. Formas: 
auctor (VC, 5); autor (VC, 11; EE, 1); 
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auttor (VC, 1). Contextos: «o dyaboo 
que he auctor e fazedor das riquezas» 
(VC); «assy como o auctor e fazedor 
pode declarar e mudar no direyto e leys 
suas» (VC); «mas assy como autor e 
fazedor della» (VC); «diz o autor do 
compẽdio da Verdade da Theologia» 
(EE); «Christo auttor e dador das 
virtudes» (VC).

autorgar, vb. O mesmo que outorgar. 
Formas: autorga (TC, 1). Contexto: 
«aquelas sortes que o dereyto manda e 
autorga» (TC).

autoridade, subs. (do lat. auctoritate-m). 
Mando; senhorio; direito. Formas: 
abtiridade (TC, 1); abturidade (TC, 
1); actoridade (SG, 1; S, 1; VC, 21); 
actoridades (VC, 2); auctoridade (SG, 
1; VC, 24; EE, 3); auctoridades (VC, 
2); attoridade (VC, 1); autoridade (S, 17; 
VC, 64; C, 6; EE, 10); autoridades (VC, 
7; EE, 1); autorydade (S, 1); autorydades 
(S, 1); auturidade (S, 2). Contextos: 
«pola abtiridade de meu prelado» (TC); 
«per todo o poder e abturidade» (TC); 
«nem por outra quaal quer actoridade» 
(SG); «nõ falaua quanto aa sua dignidade 
e actoridade» (VC); «por ti roguara o 
senhor e outras jnssinãças e actoridades» 
(VC); «nõ queyras pois tomar a 
dignidade e auctoridade do huũ soo 
filho de deus» (VC); «por auctoridade 
apostolica teẽ carrego de jnquiriçã da 
heretica prauidade» (EE); «liura a das 
auctoridades e testimunhos» (VC); 
«Onde deulhes poderio de leguar e soltar 
per ministerio e nõ per attoridade» (VC); 
«A premeira por autoridade do que ha 
ensynou» (S); «tijnhã mayor autoridade 
e erã mais leterados» (VC); «E emtam 
sse dee a quem der mays por ella com 
nossa autoridade, ou de nosso vigayro» 
(C); «nõ remij os alheos e semelhãtes 
e outras autoridades» (VC); «he as 
autoridades e proçessos do velho e nouo 
testamento» (EE); «en todalas coussas 
contra ha autorydade do apostolo» (S); 

«ssom determinadas pollos dereytos e 
autorydades dos sanctos padres» (S); 
«queren teer capela e capelãees sem 
auturidade do papa ou do bispo» (S).

autorizar, vb. (do lat. tardio auctorizare). 
Confirmar; permitir; abonar; garantir. 
Formas: autorisada (VC, 1); autorizado 
(C, 1); autorizar (C, 1); autorizara (EE, 
1); autorizase (EE, 1); autorizasse (EE, 
1). Contextos: «era muyto studiosa e 
autorisada» (VC); «nõ seendo cõfirmado 
e autorizado per nos» (C); «e ho cabido 
ou dom abade que o nom fizer autorizar 
atee o dito termo, pague a dita pena de 
mil reaes» (C); «deus ho autorizara 
nos çeeos» (EE); «Christo quis seer 
presente aas vodas porque as autorizasse 
e confundisse ho error dos que as 
desprezã» (EE).

avaliamento ,  subs. (de avaliar + 
-mento). Ato ou efeito de avaliar; 
avaliação. Formas: avalliamento (C, 1); 
avalliamẽto (C, 1). Contextos: «E per 
este avalliamento sejam tomados per as 
partes e de seu prazer dous ou tres homẽs 
boos» (C); «em ho avalliamẽto delle se 
tenha a maneira suso dita» (C).

avaliar, vb. (de a- + valia + -ar). Determinar 
o valor de; orçar. Formas: aualiar (VC, 
1); avalliado (C, 1); avallialos (C, 1); seer 
aualliado (VC, 1). Contextos: «e leua cõ 
sigo grande mercadaria e de preço que 
se nõ pode extimar nẽ aualiar» (VC); «o 
qual seja enteiro avalliado ou seja posto 
em preço» (C); «mandamos almoedallos 
ou avallialos per maneira suso dita» (C); 
«e se per justo preço ouuesse de seer 
aualliado» (VC).

avanamento, subs. (de avanar + -mento). 
O mesmo que abanamento: ato ou efeito 
de abanar. Formas: auanamento (VC, 1). 
Contexto: «e assy se guarda a graça per 
meditaçõ aferuentada que he assy como 
huũ auanamento ou asopramento» (VC).

avanar, vb. O mesmo que abanar. 
Formas: auanar (VC, 1); auanauã (VC, 
1). Contextos: «fez sacerdote delle 
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aquelle seu seruo pera auanar e enxotar 
as moscas» (VC); «e cobriã e auanauã 
sobre os ombros» (VC).

avangelho, subs. O mesmo que evangelho. 
Formas: auãgelho (VC, 3; EE, 1); 
auamgelho (VC, 1); auangelhos (C, 2); 
avangelho (S, 2); dauãgelho (TC, 1; 
C, 1); dauangelho (TC, 1). Contextos: 
«Ante do começo deste auãgelho 
escreue Sam Lucas» (EE); «Aquello que 
Joham diz no seu auamgelho acerca da 
cruz» (VC); «E jurando elle aos santos 
auangelhos que nõ tem tal fiador nem ho 
pode auer» (C); «E por isto dise Jhesu 
Christo no avangelho» (S); «se fores 
clerigo dordeẽs meores ou depistola ou 
dauãgelho nõ podes ser promouido a 
moores ordees» (TC); «E as dauãgelho 
e de pistolla» (C); «a mĩga de saçardote 
emtom o pode dar o dauangelho se o tem 
consagrado per sacerdote» (TC).

avangelista, subs. O mesmo que evan-
gelista. Formas: auãgellistas (VC, 1); 
auangelista (VC, 1); avangelistas (S, 1). 
Contextos: «e ajnda aos apostollos e aos 
auãgellistas» (VC); «E em aquello que 
diz o auangelista» (VC); «ajnda que por 
nenhuũ dos avangelistas nom sse acha 
que ffoy dicto» (S).

avantagem, subs. (do francês avantage). 
O mesmo que vantagem: posição ou 
condição superior em relação a alguma 
coisa ou a alguém; superioridade; 
privilégio. Formas: a uãtajẽ (EE, 1); 
auantagẽ (VC, 10); auantagem (VC, 5; 
EE, 2); auantajẽ (VC, 5); auantajem (VC, 
4); auãtagẽ (VC, 3; EE, 1); auãtajẽ (VC, 
5); auãtajem (VC, 2); dauãtagem (VC, 
1). Contextos: «mas tu leuaste a todas 
ellas a uãtajẽ» (EE); «Assy como a virgẽ 
Maria madre do senhor tem auantagẽ 
e melhoria ou senhorio sobre todas as 
molheres» (VC); «A qual per mujtas 
razoões tem auantagem de todallas 
outras oraçoões» (VC); «leua esta 
assinallada auantagem» (EE); «porque 
a ygreja melhor he e auantajẽ teen da 

sinagogua» (VC); «leuam auantajem 
a aquelles que cuydam que som justos 
ou sabedores» (VC); «e por pilloto ou 
marinheiro da auãtagẽ o padre» (VC); 
«tu leuaste a todas ellas a auãtagẽ» (EE); 
«mas foy dada auãtajẽ a Maria» (VC); 
«nõ possa leyxar auãtajem a muytos que 
erã primeiros que elle» (VC); «o poder 
dauãtagem e exçellẽçia he o de Christo 
que abre per o merito da payxom» (VC).

avantajamento, subs. (de avantajar + 
-mento). Ato ou efeito de avantajar; 
vantagem; superioridade. Formas: 
auantejamẽto (VC, 1); auãtajamẽtos 
(VC,  1) ;  auẽta jamẽto  (VC,  1) ; 
auẽtejamẽto (VC, 1). Contextos: «auer 
huũ auantejamẽto de beẽçoõs antre 
todas as criaturas» (VC); «aos gẽtios 
perteençe cobijçar os auãtajamẽtos e 
senhorios» (VC); «e acalma a queẽtura 
das tẽptaçoões a qual veẽ do auẽtajamẽto 
da maldade dos demonios» (VC); «Do 
auẽtejamẽto ou alimpamẽto da eira no 
postumeiro juyzo» (VC).

avantajar, vb. (de avantagem + -ar). 
Salientar-se; fazer sobressair. Formas: 
auamtajar (VC, 1); auantaja (VC, 1); 
auantajado (VC, 1); auantajar (VC, 2); 
auãtajado (VC, 1); era auantajado (VC, 
1); auantejada (VC, 4); auantejado (VC, 
2); auantejados (VC, 2); auãtejada (VC, 
3); auãtejadas (VC, 1); auãtejado (VC, 
2); auãtejados (VC, 1); auãtejãdose (VC, 
1); auãtijada (VC, 1); foy auantejada 
(VC, 2); foy avantejado (VC, 1); he 
auantejado (VC, 1); seer auãtejada 
(VC, 1); seer auãtejados (VC, 1); 
som avãtejados (VC, 1). Contextos: 
«A segunda he que nos guardemos 
auamtajar Barrabas a Christo» (VC); 
«nom se auantaja nem se quer yguallar 
aa alguũ» (VC); «em humildade e pureza 
de simprezidade auantajado mais que 
outro homẽ» (VC); «nõ deuemos de nos 
prepoer e auantajar aos outros» (VC); 
«e mais auãtajado o do spiritu que o 
amor de carne» (VC); «segundo se diz 
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delle per o propheta que era auantajado 
em feyçom ou fremosura» (VC); «e 
nos cãtares de Dauid ella era a mais 
auantejada» (VC); «e tãto he mayor e 
mais auantejado o medo dos homẽs» 
(VC); «som mais auantejados que elles» 
(VC); «he mais auãtejada a natureza 
do angeo» (VC); «e ally ensinaste as 
bẽauẽturãças e virtudes auãtejadas» 
(VC); «Auiã no por mais auãtejado 
que os que fezerõ marauilhas antre os 
judeus» (VC); «pera as obras podẽ seer 
feitos craros e auãtejados» (VC); «por 
ypocrisia se gloriã muyto auãtejãdose 
aos outros» (VC); «e he mais auãtijada 
que a vestidura real ou que a purpura» 
(VC); «e foy auantejada sobre todos os 
sanctos em doões de graça» (VC); «pois 
que o ladrom foy avantejado e preposto 
a Christo» (VC); «he auantejado a todos 
prophetas e patriarchas» (VC); «deue 
seer auãtejada e mais prezada que todas 
cousas corruptiuees e passadoiras» (VC); 
«porque nõ deuẽ cobijçar nẽ allegrarse 
de seer auãtejados sobre os outros» 
(VC); «ajnda que algũas vezes vejamos 
que som avãtejados mais que nos» (VC).

avante, adv. (do lat. tardio abante). 
Adiante. Formas: auãte (VC, 2); avante 
(C, 1). Contextos: «querẽdo o abade 
de lhe cantar o anno vĩjdoyro de Sam 
Joham avante a lhe cantar sua ygreja» 
(C); «e assi proceder auãte per graaos» 
(VC); «Mas nõ quero que daqui passees 
auãte» (VC).

avarento, subs., adj. (de avaro + -ento; 
avaro, do lat. avaru-m). Que ou o que 
tem a ambição de juntar dinheiro; 
mesquinho; ávido. Formas: auarẽetos 
(S, 1); auarenta (VC, 1); auarento (S, 3; 
TC, 1; VC, 14; EE, 3); auarentos (VC, 
11; EE, 2); auarẽta (VC, 3); auarẽto (S, 
5; VC, 22); auarẽtos (S, 2; VC, 20); 
avarentos (S, 1; EE, 1). Contextos: «Os 
auarẽetos adorã a semelhãça das coussas 
que som na terra que he o dinheiro e as 
rriquezas» (S); «daua fauor aa cobijça 

auarenta daquelle pedidor» (VC); «ca 
ho omẽ auarento ou da aas criaturas que 
som as riquezas o que deueria dar ao 
criador» (S); «A oytaua se he auarento» 
(TC); «foy auarento no ganhar» (EE); 
«qua se son cobijçosos e avarentos 
queren pareçer largos» (S); «os que eram 
auarentos escarneçiã delle» (EE); «Per 
aquesta molher corcouada se entẽde a 
alma pecadora e a voõtade auarẽta» 
( VC); «nom ha coussa mais enuolta 
em pecados que o auarẽto por quatro 
rezõees» (S); «Onde muy sandeu he o 
auarẽto que mais ama o dinheiro que 
si meesmo» (VC); «Ca os cobijçosos 
e auarẽtos o perjuro teem prestes por 
cobiiça de ganhar» (S); «Os sacerdotes 
que erã auarẽtos preeguauã que aquelle 
que mais offereçia mais merito auiã» 
(VC); «Onde quer que fores veras os 
auarẽtos» (VC); «Os sacerdotes que erã 
auarẽtos preeguauã que aquelle que mais 
offereçia mais merito auiã» (VC); «qua 
se son cobijçosos e avarentos queren 
pareçer largos» (S); «aos que son dados 
aas cousas da terra, como os avarentos 
(e ao mar)» (EE).

avareza, subs. (do lat. avaritia-m). Paixão 
de acumular bens; mesquinhez. Formas: 
aauareza (VC, 1); auareza (S, 8; TC, 3; 
VC, 139; C, 4; EE, 7); auarezas (VC, 1); 
avareza (S, 2); dauareza (TC, 1; C, 1). 
Contextos: «afoguẽtada a çugidade da 
aauareza e da doẽça dos outros viçios» 
(VC); «E daqui vem a auareza» (S); «per 
enueia e per cobiiça e per auareza» (TC); 
«O segundo peccado he auareza e nelle 
peccam aquelles que por teer riquezas 
as desejam e buscam desordenadamente 
.s. furtando» (C); «os saçerdotes por sua 
cobijça e auareza no paaço prymeyro 
do templo fezerõ tres logares para 
vender em elles» (EE); «porque algũas 
cousas ou auarezas simprezmẽte pareçẽ 
que fazẽ os homẽs» (VC); «ou en vaã 
gloria que destruy todalas vertudes, 
se ẽ avareza que he de fugir como de 
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peçonha» (S); «Seguese dauareza» (TC).
avarícia, subs. (do lat. avaritia-m). O 

mesmo que avareza. Formas: auaricia 
(S, 4); auariçia (S, 7; EE, 2); avariçia 
(S, 11); avarijça (S, 1); dauaricia (S, 
1). Contextos: «auaricia he seruidõee 
dos ydollos» (S); «E auariçia segũdo 
diz ssam Gregorio tem sete filhas» (S); 
«(que he achado sen mazella) de cobijça 
e auariçia» (EE); «sse vssa negoçios 
de mercadoria que tocan avariçia e 
cobijça» (S); «A segunda por cobijça e 
avarijça» (S); «E segũdo esto he duuida 
se alguũ pode ffazer tesouro sen pecado 
dauaricia» (S).

ave, subs. (do lat. ave-m). Animal com asas 
e coberto de penas; pássaro. Formas: 
aue (VC, 7); aues (S, 2; VC, 31; EE, 
12); aves (C, 3; EE, 1); daues (VC, 1). 
Contextos: «o spiritu sancto nõ cõuijnha 
de se offereçer em sacrificio no tẽplo 
porque he aue luxuriosa» (VC); «e 
en cantos de aues» (S); «Outrosy nos 
galireiamẽtos das aues» (TC); «muy 
poucas aues ha na terra destas» (VC); «as 
aues do aar nijnhos» (EE); «E per esta 
maneira se pagara o dizimo dos patos e 
galinhas e frãgõs e outras aves criadas aa 
mão» (C); «e as aves a comerõ» (EE); «E 
aqueste doçe cantar canta a minha alma 
para sempre antre a spiritual geeraçõ 
daues com ledo coraçõ» (VC).

avé, inter. (do lat. ave, imperativo de avere, 
desejar muito). Bom dia; Deus te salve. 
Formas: aue (VC, 2). Contextos: «E 
mudãdo o ãgeo o nome de Eua disse 
aa virgem Aue» (VC); «a qual cousa he 
entẽdida per esta palaura aue» (VC).

avé maria, subs. (do lat. eclesiástico 
ave, Maria). Oração a Nossa Senhora, 
mãe de Jesus; saudação evangélica a 
Maria. Formas: aue maria (S, 16; TC, 
2; VC, 9; HV, 1); ave maria (C, 4); 
daue maria (S, 1). Contextos: «e pater 
noster e aue maria e dos mãdamẽtos 
da lei» (S); «o pater noster e aue maria 
e outras oraçoões» (TC); «Pregũtelhe 

mais se leixou de saber o pater noster 
e aue maria e o credo in deum por 
negligemcia» (TC); «disselhe. Aue 
Maria» (VC); «E se tu quisieres seer 
chagado diras cada dia quinze vezes o 
pater noster cõ a aue maria» (VC); «e 
o pater noster e aue maria e todallas 
outras cousas que faziã mester» (HV); 
«emssinẽ o pater noster e ave maria e 
os artijgos da ffe» (C); «ha ora que he 
deputada daue maria» (S).

avedoiro, adj. (de havido + -oiro). O 
mesmo que havedouro: que se há de 
haver. Formas: auedoiros (VC, 1); 
aueẽdoyra (VC, 1). Contextos: «por 
as cousas spirituaaes e por os beẽs 
verdadeiros auedoiros nõ pera sy mas 
pera nos» (VC); «mas a vida eternal em 
seu tẽpo aueẽdoyra» (VC).

aveia, subs. (do lat. avena-m). Cereal 
usado na alimentação humana e animal. 
Formas: auea (VC, 1); aueyas (VC, 1); 
avea (VC, 1). Contextos: «dous paães 
de auea ou pam leuados e formentados» 
(VC); «E pode se dizer toda çugidade 
e mõda que ha na messe zizania assi 
como he o joyo e as aueyas vazias e sem 
proueito» (VC); «assy como o boo trigo 
que se torna em joyo ou avea» (VC).

avelã, subs. (do lat. nux avellana, noz de 
Abella, cidade da Campânia). Fruto 
da aveleira. Formas: auellaã (VC, 1); 
auelaãs (RP, 1). Contexto: «Os seus 
cabellos erã de auellaã madura» (VC); 
«tome auelaãs, figos passados e aruda» 
(RP).

avelhacar, vb. (de a- + velhaco + -ar). 
Tornar-se velhaco; tornar-se vil; 
conspurcar. Formas: auelhacou (VC, 
1); auelhaquam (VC, 1); foy auelhacada 
(VC, 1). Contextos: «por quãto foy 
criada aa jmagem de deus e como 
se auelhacou turpemente» (VC); «e 
auelhaquam seus corpos cõ auitos e 
vestidos çujos» (VC); «a ley natural foy 
auelhacada e feita vil por a husança e 
custume de peccar» (VC).



279Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

avença, subs. (do lat. advenentia-m). 
Acordo; salário pago a avençal ou 
jornaleiro. Formas: aaveẽça (VC, 1); 
auẽça (VC, 2; EE, 2); aueẽça (VC, 
1); aueença (VC, 1); aveẽça (VC, 1); 
avença (VC, 1; EE, 1). Contextos: 
«senhos guallardoões ou jornaaes .s. 
a vida eternal segũdo aaveẽça» (VC); 
«fez auẽça cõ hũs aa hora da terça e cõ 
outros aa sexta» (EE); «e feita auẽça 
cõ os obreiros de huũ dinheiro por todo 
o dia» (EE); «e fezeste cõmigo aueẽça 
que trabalhasse por o dinheyro e jornal 
da vida eternal» (VC); «e seguese (esto 
em signal.) da aueença e preitesia da 
reconciliaçom» (VC); «E fez aveẽça 
Judas cõ elles de lhes dar Christo por 
.xxx. dinheiros de prata» (VC); «Feyta 
pois a avença. (buscaua Judas aazo) de 
loguar e tẽpo e de ajuda ou cõpanhia» 
(VC); «semelhantes gallardoões segundo 
a avença susodita» (EE).

avencer, vb. (de a- + vencer). O mesmo 
que vencer. Formas: auẽçe (VC, 
1). Contexto: «mujto ajnda auẽçe a 
delectaçõ do pecado a nembrança da 
morte e da fim» (VC).

avencoejar, vb. O mesmo que aventoejar. 
Formas:  auẽcoegemos (VC, 1). 
Contexto: «Nõ auẽcoegemos ergo 
ameude taaes beẽs como estes ou nõ os 
assoelhemos» (VC).

aventar, vb. (do lat. medieval aventare). 
Pressentir; atirar fora. Formas: auẽte 
(VC, 1). Contextos: «e sẽ auer nẽ 
guardar a lei e vazia das obras virtuosas 
per negli[g]ẽcia e nõ auẽte Christo ẽ 
sy» (VC).

avento, subs. O mesmo que advento. 
Formas: auento (S, 1; VC, 2; C, 1); 
auentos (TC, 1); auẽto (S, 1; VC, 3; EE, 
1); auẽtos (TC, 1; VC, 1). Contextos: 
«E este tempo destas fereas he des ho 
premeiro dya do auento ataa ho octauo 
dia despoys da epiphania» (S); «e por 
esto se chama o auento de Christo 
cõplimẽto de tẽpo» (VC); «E por este 

pecado deue a ieiũar as coresmas e 
os auentos» (TC); «Domingo tercejro 
no auẽto» (EE); «deuẽ iaiũar todos os 
auẽtos» (TC); «e os primeiros auẽtos 
dous sõ de amor e o terçeiro de temor» 
(VC).

aventoajamento, subs. (de aventoajar + 
-mento). Ato ou efeito de aventoajar ou 
aventoejar. Formas: a ventoajamento 
(VC, 1); auẽtoajamento (VC, 1). 
Contextos: «Do a ventoajamento ou 
alimpamento da eyra no postumeiro 
juyzo» (VC); «E deuisa o auẽtoajamento 
da eyra que sera feita no postumeiro dia 
o juyzo» (VC).

aventoejar, vb. (de a- + vento + -ejar). 
Lançar ao vento; joeirar; agitar para 
separar a palha e a casca do cereal. 
Formas:  he auẽtoejado (VC, 1). 
Contexto: «Quẽ nõ he auẽtoejado e 
alleuantado no aar cõ a paa ou forquilha 
da vaã gloria?» (VC).

aventura, subs. (do lat. vulgar adventura, 
pelo francês aventure). Acaso; sorte, 
perigo. Formas: aauẽtura (VC, 1); 
auẽturas (VC, 1). Contextos: «o homẽ 
justo nõ sera posto aauẽtura» (VC); «E 
a quaes quer auẽturas e perijgos que 
ouuermos» (VC).

aventurado, subs. (do part. de aventurar). 
Feliz; afortunado. Formas: aventurados 
(VC, 1). Contexto: «es claridade 
dos folguados. e bẽauenturãça dos 
aventurados» (VC).

avergonhar, vb. (de a- + vergonha + -ar). 
Envergonhar; ter ou causar vergonha; 
desonrar. Formas: auergonhar (VC, 
1); avergonha (VC, 1); avergonhado 
(VC, 1); avergonhados (VC, 1); 
avergonharem (VC, 1); avergonhasse 
(VC, 1); avergonhaua os (VC, 1); he 
avergonhado (VC, 1); seer auergonhado 
(VC, 1); staua avergonhado (VC, 1). 
Contextos: «aquelle perfioso maao por 
o nõ auergonhar e cõfonder de praça» 
(VC); «he açẽdido que se cõuẽ por amor 
de deus derramar o seu sãgue nõ se 
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avergonha» (VC); «O qual avergonhado 
daquelle doesto foysse aos pastores 
de seus gaados» (VC); «seendo nos 
canssados abatidos e avergonhados» 
(VC); «Tirauãlhe as suas vestiduras e 
ajnda por o avergonharem e auiltarem» 
(VC); nom seendo vençido comfondesse 
e avergonhasse as dellectaçoões» (VC); 
«mas Jhesu avergonhaua os e reprehẽdia 
os» (VC); «mas porque he avergonhado 
e perdeo sua honrra» (VC); «nẽ que 
o tãto faça seer auergonhado» (VC); 
«Paramẽtes aqui ao senhor como nos 
doestos staua avergonhado» (VC).

aversamento, subs. (de aversar + -men-
to). Ato ou efeito de aversar ou ad-
versar; oposição; resistência. For-
mas: auersamẽto (VC, 1). Contexto: 
«dos quaaes auia duas cousas .s. em 
auersamẽto de doctrina e fingimẽto de 
vida» (VC).

aversão, subs. (do lat. aversione-m). 
Repulsa; afastamento. Formas: auersom 
(VC, 1). Contexto: «Onde por a auersom 
e desemparo de deos» (VC).

aversário, subs. O mesmo que adversário. 
Formas: auersairo (VC, 2); auersairos 
(VC, 2); auersario (VC, 1); auersarios 
(VC, 1). Contextos: «por tal que nos 
nõ enguane o auersairo» (VC); «aos 
quaaes auersairos deuemos obedeçer» 
(VC); «edo pois nos auenhamos cõ ho 
auersario jrmaão ĩjuriado ou lastimado» 
(VC); «Amemos pois nossos auersarios» 
(VC).

aversia, subs. O mesmo que adversia. 
Formas: auersia (VC, 1); auersija (VC, 
1). Contextos: «e esta cõ grãde fiuza da 
fe cõfũder a perfia e auersia dos judeus» 
(VC); «Nom amar os que me amã he 
cousa de grande auersija» (VC). 

avers idade ,  subs .  O mesmo que 
adversidade. Formas: auersidade 
(VC, 2; EE, 1); auersidades (VC, 14); 
auersydades (EE, 1); aversidades (S, 
3; VC, 1; EE, 1); averssydades (S, 1); 
aversydades (S, 1). Contextos: «E 

quando sõ em perijgo e auersidade 
acorrẽ se a deus e fogẽ pera elle» (VC); 
«mais prigosa he a alma a prosperidade 
que a auersidade» (EE); «Nõ acharas 
lugar onde assi possas seer ẽsinado 
cõtra as tribullações e auersidades e 
cõtra as tẽptações do diaboo» (VC); 
«para soffrer as auersydades» (EE); 
«deue seer forte cõtra as tribulaçõees e 
aversidades» (S); «aueendo se bem com 
as aversidades» (EE); «Por a forteleza 
sofre as averssydades e males» (S); 
«quamdo se homẽ dooy do dapno e 
males e aversydades que veem a seu 
proximo» (S).

averso, adj. O mesmo que adverso. 
Formas: auersa (EE, 1); auersas (EE, 
2). Contextos: «e assy a vida prospera 
como a auersa: mas a prospera mays» 
(EE); «Muyto temem as cousas auersas 
non as prosperas» (EE).

avessia, subs. O mesmo que adversia. 
Formas: auessia (VC, 2). Contextos: 
«porque por a peruersidade e auessia 
da sua ensinãça os embargauã» (VC); 
«e em os cabritos se entẽde a auessia 
dos maaos por a çugidade e por os seus 
saltares e mouimẽtos» ( VC)

avezar, vb. (de a- + vezo + -ar; vezo, do lat. 
vitiu-m, vício). Habituar-se; acostumar-
se. Formas: aueza (VC, 1); aueza te 
(VC, 3); auezarẽ (VC, 1); auezares (VC, 
1); auezayvos (VC, 1); avezesse (VC, 1). 
Contextos: «pois se nẽhuũ nõ ẽ saya e 
aueza na luyta nẽ se exercita em ella» 
(VC); «Aprende e aueza te a soportar 
cõ forte coraçõ» (VC); «os moços dos 
judeos acustumarõ de teer e jugar huũ 
jogo por se auezarẽ e exercitarẽ em 
jogos honestos» (VC); «E deste feito 
e obra do senhor toma tu exẽplo e 
doutrina de te auezares nom soo antre ty 
meesmo» (VC); «aprendee e auezayvos e 
ensinayvos rogar deus» (VC); «avezesse 
e reyguesse no tẽpo» (VC).

avezinha, subs. (de ave + -zinha). 
Pequena ave. Formas: auezinhas (VC, 
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1). Contexto: «e em as montanhas as 
auezinhas e rousinooes chilrando» (VC).

aviamento, subs. (de aviar + -mento). Ato 
ou efeito de aviar; despacho. Formas: 
auiamento (VC, 2); auiamẽto (HV, 1). 
Contextos: «pera o auiamento que 
Christo fara ao juizo» (VC); «mereçerom 
cobrar o auiamento de deus» (VC); 
«nõ ficara por my de vos dar todo boõ 
auiamẽto asy como se foses meu jrmão» 
(HV).

aviar, vb. (de a- + via + -ar). Levar a efeito; 
aprontar; aprestar. Formas: auia (VC, 
1); auiarmos (VC, 1). Contextos: «e 
auia ou encaminha as obras desuairadas» 
(VC); «Ergo a nossa obra e o nosso stado 
seja por ẽcamynharmos e auiarmos 
nossa entençom a buscarmos manjar 
que leua o homẽ que o come aa vida 
eternal» (VC).

avidente, adj. O mesmo que evidente. 
Formas: auidemte (TC, 1). Contexto: 
«he rezõ auidemte que quanto a alma 
he mylhor que o corpo tamto auemos de 
omrar mais os padres sprituaes» (TC).

aviltamento, subs. (de aviltar + -mento). 
Ato ou efeito de aviltar; rebaixamento; 
humilhação. Formas: auiltamẽto (VC, 
1). Contexto: «A soberua da vida per o 
seu auiltamẽto» (VC).

aviltar, vb. (de a- + viltar, este do lat. 
vilitare). Tornar-se vil; humilhar; 
desonrar. Formas: auiltã (VC, 1); 
auiltado (VC, 1); auiltados (VC, 2); 
auiltar (VC, 3); auiltaria (EE, 1); 
auiltarem (VC, 2); avilltada (VC, 1); 
aviltada (VC, 1); aviltate (VC, 1); seja 
auilltado (VC, 1). Contextos: «menos 
preçãno e auiltã e andã com elle em 
volta de hũa parte a outra» (VC); «nuu e 
auiltado e deshonrrado» (VC); «erã assy 
chamados e auiltados como pecadores» 
(VC); «E por se nõ arrefeçar e auiltar 
a cousa que nõ pode seer extimada 
quando he aprezada» (VC); «por que 
se auiltaria ou menos se estimaria» 
(EE); «e tam bem por o mais auiltarem 

e nichillarem» (VC); «e a cara çuja e 
avilltada cõ spinhos e ensangoentada» 
(VC); «A liberdade do spiritu nõ he 
deshonrrada nẽ aviltada pera seruidõ 
corporal» (VC); «menos preça tu a ty 
meesmo e aviltate» (VC); «porque nõ 
seja auilltado o officio dos prellados em 
presença dos homeẽs» (VC).

avimento, subs. (de avir + -mento). 
Ato ou efeito de avir; vinda. Formas: 
auijmẽto (EE, 1); auinmẽto (S, 1); 
auymento (VC, 1); avijmẽto (VC, 3); 
avijmẽtos (VC, 1); avijmmento (EE, 1); 
avijmmẽto (EE, 1); avijnmento (VC, 
1). Contextos: «ante do auijmẽto de 
Christo auia muytos demoninhados 
e agora poucos» (EE); ouueron delle 
auinmẽto de Jhesu Christo» (S); «oraua 
e lija as scripturas do auymento de 
Christo ameude» (VC); «rogauã que 
lhe posesse a maão da misericordia per 
o seu avijmẽto em carne» (VC); «fazer 
outrosi o auẽto ou avijmẽto na voõtade 
os quaaes sõ avijmẽtos de amor» (VC); 
«mas no segũdo avijmmento alimpara 
com fogo» (EE); «Isto se diz pello 
primeiro: e segundo avijmmẽto» (EE); 
«assy sam Joham precedeo o primeyro 
avijnmento» (VC).

avindiço, adj. (do lat. adventitius, a, um). 
O mesmo que vindiço: que vem de fora; 
estrangeiro. Formas: auijndiço (VC, 1). 
Contexto: «Aqueste Symon segundo 
alguũs dizem: nom foy ysraelita. mas 
strãgeyro e peregrim e auijndiço porque 
fora gentil» (VC).

avindor, subs., adj. (de avindo + -or). 
Mediador; medianeiro. Formas: a vijndor 
(VC, 1); auijndor (VC, 1); avijndor 
(VC, 6). Contextos: «concordasse em 
hũa fe como verdadeiro a vijndor e 
medianeiro» (VC); «elle se mostrou meo 
e cõcordador e auijndor» (VC); «elle he 
medianeiro e avijndor» (VC).

aviniado, adj. (origem desconhecida). 
Talvez avivado. Formas: auiniado (VC, 
1). Contexto: «O senhor por mostrar que 
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o templo de que elle fallaua era auiniado 
e tijnha spiritu de vida» (VC).

aviolar, vb. (de a- + violar). O mesmo 
que violar. Formas: aviolado (C, 1). 
Contexto: «o santo matrimonio seja per 
ellas corrõpido e aviolado» (C).

avir, vb. (do lat. advenire). Advir; chegar; 
suceder; acontecer. Formas: a veyo 
(VC, 1); auẽ (VC, 3); aueerẽ (VC, 2); 
aueerem (VC, 1); auem (VC, 3); auenha 
(VC, 4); auenham (VC, 1); auenhamos 
(VC, 1); aueo (VC, 5); aueyo (VC, 3); 
auier (VC, 2); auierẽ (VC, 1); auiria (VC, 
1); auyer (VC, 1); avẽ (VC, 1); aveẽ (VC, 
2); aveem (VC, 2); aveeo (VC, 1); aveerõ 
(VC, 1); avenha (VC, 3); avenhã (VC, 
2); aveo (VC, 1); avier (VC, 1); avijnha 
(VC, 1); avijnr (VC, 6); avijnra (VC, 1); 
avijr (VC, 2); avijrẽ (VC, 1); foy avijnda 
(VC, 1). Contextos: «das quaaes nõ a 
veyo algũa» (VC), «esto que nos assy 
auẽ que quer que seja» (VC); «mas hũa 
soo cousa aprendamos que fortemente 
soportemos todallas cousas que nos 
aueerẽ» (VC); «Porẽ nas tribulaçoões 
que te aueerẽ nõ deues de poer algũa 
duuida» (VC); «Item todas desandãças 
e nojos que te aueerem encomenda 
aa piedade diuinal» (VC); «Onde diz 
qualquer cousa que auem a boo homẽ 
reçebeo cõ boõa voõtade» (VC); «porque 
te nõ auenha depois peor» (VC); «e 
assy te aue liuremẽte em todos feitos 
que te auenham» (VC); «Cedo pois 
nos auenhamos cõ ho auersario jrmaão 
ĩjuriado ou lastimado» (VC); «nẽ podera 
maginar se nõ aquello que lhe aueo 
era cõtra toda justiça e razõ» (VC); 
«empero per cobijça aueyo depois que 
forom muytos» (VC); «e se avier caso ẽ 
que sejã ãbas estes amores requeridos» 
(VC); «Todas cousas pois que te auierẽ 
ora sejam allegres ora tristes» (VC); «e 
foy prophetizado que auiria seu diuido 
e geeraçom do tribu de Juda» (VC); 
«mas esperar em paciẽçia que quer que 
auyer» (VC); «Em o sol leemos que 

avẽ ou aueyo signal de star quando e nõ 
se mouer» (VC); «e entrepetam todas 
as cousas que lhe aveẽ» (VC); «Mas 
porque obrãdo muytas vezes aveem 
cousas contrairas porem se segue» (VC); 
«esta estoria ou conto he o que aveeo ao 
linhagẽ humanal em o primeyro homẽ» 
(VC); «e fazia planto e doo daquellas 
cousas que lhe assy aveerõ» (VC); «e 
per o desprezo ou ingratidom nos avenha 
outra enfermidade ou cousa peor» (VC); 
«ajnda que lhes avenhã da rebato» (VC); 
«E por tãto aveo que ella soo o vyo 
entom» (VC); «e se avier caso ẽ que sejã 
ãbas estes amores requeridos jũtamẽte» 
(VC); «nom avijnha do seu engenho seer 
tardinheiro e pesado» (VC); «cõ reçeo do 
mal e da sandiçe que pode avijnr» (VC); 
«os quaaes nom veẽ suas queedas e sua 
miseria nem aquello que lhes avijnra» 
(VC); «a sua voontade e desejo tal era 
mas nõ sabẽdo o que auia de avijr» 
(VC); «stauã aparelhadas de lhes avijrẽ» 
(VC); «e ajnda mas por nosso mal foy 
avijnda» (VC).

avisadamente, adv. (de avisado + -mente). 
Prudentemente; empenhadamente. 
Formas:  auisadamente (VC, 3); 
auisadamẽte (VC, 2). Contextos: 
«Teedeo e trazeo auisadamente» 
(VC); «E quanto o justo mais ama 
deus ardidamente tanto se cauida mais 
auisadamente e cõtinuadamẽte de o 
offender» (VC); «E porque se ouue assi 
auisadamẽte por tãto mereçeo benigna 
resposta» (VC); «O senhor pois outorga 
mayor graça aaquelle que auisadamẽte 
trabalha em aquello que ha» (VC).

avisado, subs., adj. (do part. de avisar). 
Prudente; cauteloso. Formas: auisada 
(VC, 16); auisadas (VC, 3); auisado 
(S, 1; VC, 12); auisados (VC, 15); 
auissado (VC, 1); aujsados (VC, 1); 
avisadas (VC, 4); avisado (S, 1; VC, 
1); avisados (VC, 1). Contextos: «assy 
como he sem engano nemhuũ e per o 
contrario. a malicia auisada e falsa» 
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(VC); «dizem aas auisadas. Daae nos do 
vosso olleo» (VC); «Estas som molheres 
muy auisadas e sabedores» (VC); «sse 
he auisado ou ssabedor en os negocios 
do mũdo» (S); «o dyaboo que he muy 
astudo e auisado ẽ malicia» (VC); «De 
sy poõe a terçeira semelhãça porque 
nẽhuũ sabedor e auisado. (mete o mosto 
em odres velhos)» (VC); «Seede pois 
auisados ou discretos como serpẽtes» 
(VC); «e o sãdeu ou neycio farsea mais 
auissado» (VC); «seede aujsados digo 
assi como serpẽtes» (VC); «per a[s] 
çinco virgeẽs avisadas» (VC); «(mas as 
avisadas) tomarõ olleo cõ sigo ẽ suas 
vazilhas)» (VC); «mais açemdydo ao 
amor, mais sabedor e avisado pera sse 
guardar» (S); «(respõdeo dizẽdo o homẽ) 
s. carnal e nõ avisado» (VC); «Mas 
aquelles que som avisados ou sabedores 
toda a sua entẽçõ referẽ a deus» (VC).

avisamento, subs. (de avisar + -mento). 
Ato ou efeito de avisar; prudência; 
conselho. Formas: auisamento (VC, 
7); auisamẽto (VC, 15); auisamẽtos 
(VC, 2); avisamẽto (VC, 1). Contextos: 
«Cõ muyto auisamento e penssamẽto 
se deuẽ auisar e cauidar todos» (VC); 
«e auisamẽto e prudẽcia he necesario 
pera se guardar dos malles» (VC); «e 
assi ficarõ em vaão as suas astuçias e 
malliçosos auisamẽtos» (VC); «depois 
por boõ avisamẽto foy ordenado que nõ 
comũgassẽ sob specia de vinho» (VC).

avisar, vb. (do lat. advisare). Dar aviso 
a; prevenir; aconselhar. Formas: 
auisa (VC, 2; EE, 1); auisa te (VC, 
1); auisaae vos (VC, 1); auisada (VC, 
2); auisados (VC, 3); auisando (S, 1; 
VC, 1); auisandoo (VC, 1); auisandoos 
(VC, 1); auisar (VC, 11); auisar se 
(VC, 1); auisar vos (VC, 1); auisara 
(VC, 3); auisasse (VC, 2); auisaste 
(VC, 1); auisate (VC, 1); auisaua (VC, 
1); auisauã (VC, 1); auisauaos (VC, 
1); auisay vos (VC, 1); auise (VC, 1); 
auisẽ se (VC, 1); auisemos (VC, 1); 

auisensse (VC, 1); auisese (VC, 1); 
auisesse (VC, 2); auisou (VC, 4); auisse 
se (VC, 1); auysa (VC, 1); auysayme 
(EE, 1); avisaae vos (VC, 1); avisar 
(VC, 1); avisasse (VC, 1); avisayme 
(EE, 1); avise se (VC, 1); avisou (VC, 
1); avisou os (VC, 1); avissese (VC, 1); 
avysemos (VC, 1); somos auisados (VC, 
1). Contextos: «Paulo nos auisa das 
cousas cõ que a alma pode seer çuja» 
(EE); «Auisa te pois tu que despoões 
de leixar todas cousas» (VC); «Veede 
pois vos sacerdotes e auisaae vos de vos 
tẽperar em pallaura e em obra» (VC); «a 
madre era emviada per os filhos ensinada 
e auisada da petiçom que auia de fazer» 
(VC); «mas sejã per esto auisados de nõ 
caerem» (VC); «descobrindo aaquele 
que ajudã e auisando ao seu contrairo» 
(S); «E sse pede cousa desaguisada 
deues lhe dar a palaura ensinandoo e 
auisandoo» (VC); «e auisandoos de tres 
autos de perseguiçõ que elles aueriam de 
padeçer» (VC); «e mais se deue homẽ 
auisar delle» (VC); «e nõ quer auisar 
se e guardar se delle» (VC); «auisar 
vos cõpre que o demonjo nom lançe 
dentro em nosso coraçõ algũas das suas 
seetas de fogo» (VC); «mas melhor 
fora que se auisara e perçebera de 
fazer melhor» (VC); «e per este exẽplo 
auisasse cada huũ» (VC); «Senhor Jesu 
Christo que tres dias ante auisaste e 
fezeste saber aos teus discipollos o tẽpo 
da tua payxõ e do passamẽto daqueste 
mundo» (VC); «Auisate que te cõuertas 
e que te mudes» (VC); «hia cõ elles 
aas suas casas ensinauaos e auisaua e 
auia delles grãde cujdado» (VC); «de 
tal maneira como aquelles que auisauã 
Christo de cousa que elle nõ soubesse» 
(VC); «auisauaos e amoestaua que 
ouuessem paciẽcia» (VC); «e por tãto 
diz adiãte (Auisay vos)» (VC); «e que 
me auise da postumaria» (VC); «e auisẽ 
se os subdictos» (VC); «e que nom 
nos auisemos da aduersidade» (VC); 
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«Auisensse ajnda os subdictos» (VC); 
«Auisese pois aquelle que foy ferido e 
tocado do diaboo» (VC); «E auisesse e 
cauide a jgreja nossa daquesto» (VC); 
«mas nom se auisou que per a sua 
morte elle auia de seer dãpnado» (VC); 
«Auisse se pero sagesmẽte o fiel pecador 
que nũca em qualquer stado que seja 
aja fiuza em seus mereçimẽtos» (VC); 
«Agora lhes notifica e os auysa dos beẽs 
e malles que lhes hã de vijr» (VC); «e 
quãdo o achardes auysayme porque eu 
tãbẽ vaa adorallo» (EE); «E avisaae vos 
que sejam prestes pera seer limpos e 
quites do amor dos dinheiros» (VC); «e 
quãdo o achardes auysayme porque eu 
tãbẽ vaa adorallo» (EE); «De guardar he 
pois e avisar que se per o açoute dagora 
nõ nos corregemos» (VC); «por tal que 
o avisasse e esperte a pedir aquello que 
mester ha» (VC); «quando ho achardes 
avisayme por que tambem eu vaa e o 
adore» (EE); «e porẽ avise se cada huũ 
que nõ se asenhoree delle a soberba» 
(VC); «E porque avisou e guarneçeo 
o senhor os fiees cõtra a vijnda do ante 
christo» (VC); «e avisou os o spiritu 
sancto daquello que o apostolo depois 
preegou» (VC); «E avissese que nom 
leea sua vida corrẽdo per ela» (VC); «he 
mãdado que nos guardemos e avysemos 
da quelles que sõ cobiçosos de vaã 
gloria» (VC); «direy daquelle mãdado 
per que somos auisados» (VC).

avitar, vb. O mesmo que evitar. Formas: 
auitar (C, 1); avitar (C, 1); avitem (C, 
2). Contexto: «nõ querem auitar da 
ygreja alguũs escomungados per nossas 
cartas» (C); «E quẽ ysto nõ cõprir, asi 
ao pobricar das cartas, como ao avitar 
destes reuee» (C); «e ysso mesmo avitem 
de suas ygrejas ou capellas quaes quer 
escomungados barregueiros pubricos» 
(C).

avivamento, subs. (de avivar + -mento). Ato 
ou efeito de avivar. Formas: auiuamẽto 
(VC, 1). Contexto: «asanhados por nos 

callarmos cõ auiuamẽto amargoso» 
(VC).

avivar, vb. (do lat. medieval avivare). 
Animar; estimular; crescer. Formas: 
auiuar (VC, 1); aviuase (VC, 1). 
Contextos: «fazeos esqueẽtar e auiuar 
atees que acabã o mal que cujdauã» 
(VC); «mas a malicia aviuase mais» 
(VC).

aviventadeiro, adj. (de aviventado + 
-eiro). Que aviventa; que reanima. 
Formas:  auiuẽtadeyra (VC, 1) . 
Contexto: «A maão de Jesu Christo a 
qual he auiuẽtadeyra auiuẽtou o corpo 
que jazia morto» (VC).

aviventamento, subs. (de aviventar + 
-mento). Ato ou efeito de aviventar; 
reanimação. Formas: auiuentamento 
(VC, 1);  aviuẽtamento (VC, 1). 
Contextos: «E os mortos resurgem. 
quãdo per spiritual auiuentamento 
resurgem» (VC); «a qual cousa he 
aviuẽtamento da alma e resurreiçõ dos 
corpos» (VC).

aviventar, vb. (segundo uns, de a- + vivo 
+ -entar; segundo outros, do lat a- + 
vivente-m, part. presente de vivere, + 
-ar). Dar vida a; reanimar; avivar. 
Formas: auiuenta (VC, 2); auiuẽta 
(VC, 4); auiuẽtadas (VC, 1); auiuẽtaras 
(VC, 1); auiuẽtou (VC, 2); aviuemtar 
(VC, 1); aviuenta (VC, 4); aviuentados 
(VC, 1); aviuẽta (VC, 5); aviuẽtã (VC, 
1); aviuẽtalha (VC, 1); aviuẽtallos (VC, 
1); auiuẽtame (TC, 1); aviuẽtar (VC, 
4); aviuẽtar nos ha (VC, 1); aviuẽtasse 
(VC, 1); aviuẽtou (VC, 1); fossẽ 
aviuẽtadas (VC, 1); foy aviuẽtado (VC, 
1). Contextos: «he aquelle que auiuenta 
e ha carne nom aproueyta cousa» (VC); 
«a qual auiuẽta e da vida a nos» (VC); 
«stã em perijgoo per as quaaes podẽ 
seer e auiuẽtadas e viuer pera sempre» 
(VC); «e per aquesto auiuẽtaras outra 
vez o fogo apaguado» (VC); «A maão 
de Jesu Christo a qual he auiuẽtadeyra 
auiuẽtou o corpo que jazia morto» (VC); 
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«soportou a morte por nos aviuemtar» 
(VC); «E a morte do qual aviuenta os 
outros?» (VC); «Onde Athanasio diz. 
que encomenda elle ao padre per sy 
meesmo todos os mortaaes aviuentados 
per elle» (VC); «Este aviuẽta ou cria 
os boos costumes» (VC); «e assy 
aviuẽtã ellas» (VC); «e aviuẽtalha e 
fazella ha da vida eternal digna» (VC); 
«pode resuscitar os corpos e aviuẽtallos 
depois da morte» (VC); «Senhor garda 
os meus olhos que nõ ueiã uaydades 
mais auiuẽtame na tua carreyra» (TC); 
«empero mayor merito he preegando 
aviuẽtar huũ homẽ que soterrar todollos 
mortos» (VC); «Aviuẽtar nos ha depois 
de dous dias» (VC); «e portãto cõuijnha 
que Christo morresse e destruysse a 
morte e aviuẽtasse o homẽ» (VC); «a 
morte do qual aviuẽtou os mortos» 
(VC); «por tal que as quatro partes do 
mũdo que em os preceptos da ley erã 
mortas fossẽ aviuẽtadas» (VC); «entom 
foy aviuẽtado o graão do trigo» (VC).

avó, subs. (do lat. *aviola-m, este de 
ava-m). A mãe dos pais. Formas: auoo 
(S, 1); havoo (S, 1). Contextos: «asi 
como madre e auoo e bisauoo e fylha e 
neta e bisneta e das hyrmanas» (S); «son 
no premeiro graao, ho havoo ou havoo 
no segũdo» (S).

avô, subs. (do lat. *aviolu-m, este de 
avu-m). O pai dos pais. Formas: havoo 
(S, 1). Contexto: «son no premeiro 
graao, ho havoo ou havoo no segũdo» 
(S).

avoar, vb. (de a- + voar). O mesmo que 
voar. Formas: auoa (VC, 1); auoara 
(VC, 1); auooa (VC, 1). Contextos: 
«a oraçom he hũa aue pequena que se 
alleuanta auoa com estes duas aas» 
(VC); «sta ameaçãdo e cuydando se 
auoara oolhãdo mẽtes e coleando para 
hũa parte e pera outra» (VC); «som 
cõparados aa rapossa enguanosa e a aue 
que auooa» (VC).

avogacia ,  subs. (do lat .  medieval 

advocatia-m). O mesmo que advocacia: 
actividade de advogado. Formas: 
avogaçia (S, 2). Contextos: «O .xj. que 
vsan hofiçio de avogaçia (S); «Quasi 
castrense he o que ganha ho leterado por 
avogaçia ou por conselho» (S).

avogada, subs. (do lat. advocata-m, part. 
passado de advocare). O mesmo que 
advogada: intercessora; protectora. 
Formas:  auogada (S, 1; TC, 1). 
Contextos: «E por que auareza he 
auogada de riquezas tẽporaees» (S); «e 
da nossa auogada e procuradeira beenta 
madre virgem Maria» (TC).

avogado, subs. O mesmo que advogado. 
Formas: auogado (S, 1; VC, 1); 
auogados (VC, 3); auoguado (VC, 1); 
avogado (S, 2; C, 1). Contextos: «seer 
auogado em preytos cõtra justiça» 
(S); «erã na sinagogua meestres e na 
audiençia auogados enuorilhãdo se ẽ 
preitos» (VC); «e por tãto veyo a elle 
alguũ assi como auoguado do demo» 
(VC); «a dar a entender que teemos 
avogado em Jhesu Christo» (S); «Jhesu 
Christo he noso avogado açerqua do 
padre» (S); «E ho avogado .lx. reaes» 
(C).

avolta, loc. adv. (de à + volta). O mesmo 
que à volta: ao redor. Formas: auolta 
(VC, 1). Contexto: «e forõ tirados de 
tormẽta e de augua auolta» (VC).

avom, adv. (do lat. abunde). O mesmo que 
avonde: em abundância; com fartura. 
Formas: auom (TC, 1). Contexto: «E 
auom que lhe diga» (TC).

avondamento, subs. (de avondar + -mento). 
Abundância. Formas: auondamento 
(VC, 1); avõdamento (S, 1). Contextos: 
«Apres que o millagre da quella fartura 
e auondamento foy mostrado» (VC); 
«por que hy he avõdamento cheeo e 
acabado» (S).

avondança, subs. (do lat. abundantia-m). 
O mesmo que abundância: fartura. 
Formas: a võdãça (VC, 1); a vondança 
(VC, 1); auõdãça (VC, 13; EE, 2); 
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auõdãças (VC, 1); auõdança (VC, 16; 
EE, 3); auomdamça (EE, 1); auondãça 
(VC, 12; EE, 3); auondança (VC, 26; 
EE, 8); auondanças (VC, 1); auoõdãça 
(VC, 2); auoõdança (VC, 1; EE, 1); 
auoondança (VC, 1; EE, 1); avõdãça 
(VC, 8); avõdãças (VC, 2); avõdança 
(VC, 13; EE, 1); avondãça (VC, 4; EE, 
1); avondança (VC, 14; EE, 3); avoõdãça 
(VC, 2; EE, 1); avoõdãças (VC, 1); 
avoõdança (VC, 2); avoondança (VC, 
3). Contextos: «de my cõprimẽto de a 
võdãça embebedãte» (VC); «Embebeda 
o meu coraçom da a vondança de teu 
sabor» (VC); «Naçera nos seus dias 
justiça e auõdãça de paz» (EE); «e as 
riquezas e auõdãças sobejas» (VC); «a 
auõdança da mallicia» (EE); «teera o 
corpo da auomdamça da gloria da alma 
no corpo» (EE); «e dar auondãça de 
vertudes» (EE); «falleçem as virtudes 
e auondança dellas» (VC); «cõ as 
ryquezas e auondanças sejas cõuidado e 
engalhado do mũdo» (VC); «aja eu paz e 
auoõdãça em os meus dias» (VC); «(era 
deos cõ elle) por auoõdança de graça» 
(EE); «em mayor auoondança» (EE); «O 
primeiro signal he avõdãça de lagrymas» 
(VC); «a nossa vida se despẽde nas 
vossas avõdãças sobejas» (VC); «aqui se 
cõtẽ o meesmo Christo fonte e avõdança 
de sanctidade» (EE); «nunca teem 
avondãça nẽ contentamento» (VC); «da 
avondança meesma das cousas» (EE); 
«comuen a saber segundo a avoõdãça 
da sua voondade» (EE); «o qual ouue 
molher e filhos e muy largas avoõdãças 
de cousas terreaaes» (VC); «puynha toda 
sua fiuza na avoõdança que avia» (VC); 
«aquelle que teẽ avoondança das cousas 
vigie» (VC).

avondantemente, adv. (de avondante + 
-mente). O mesmo que abundantemente: 
em abundância; em grande quantidade. 
Formas: auondantemẽte (EE, 1); 
auondãtemẽte (EE, 1). Contextos: 
«(como chuyua) .s. auondantemẽte 

(emuiara as pallauras etc.) pera emsynar 
os ygnorantes» (EE); «por que mays 
auondãtemẽte o pecado se conheçesse» 
(EE).

avondar, vb. (do lat. abundare). O 
mesmo que abundar: existir em grande 
quantidade; bastar; ser suficiente. 
Formas: a võdado (VC, 1); auõda (VC, 
3; EE, 2); auõdado (VC, 4); auõdados 
(VC, 2); auõdalhe (VC, 1); auõdam (EE, 
1); auõdan (EE, 1); auõdar (VC, 1; EE, 
2); auõdara (VC, 1; EE, 1); auõdariam 
(TC, 1); auõdase (VC, 1); auõdasse (EE, 
1); auõdaua (VC, 1; EE, 1); auõdaualhes 
(EE, 1); auõde (VC, 2; EE, 1); auõdou 
(VC, 2; EE, 4); auonda (VC, 3; EE, 1); 
auondã (VC, 1); auondada (VC, 1; EE, 
1); auondado (VC, 1); auondados (VC, 
2); auondalhe (VC, 1); auondam (VC, 
1; EE, 1); auondar (VC, 1); auondara 
(EE, 3); auondarã (VC, 1); auondaria 
(TC, 1; VC, 1); auondasse (VC, 3; EE, 
1); auondate (VC, 1); auondaua (EE, 1); 
auonde (VC, 1; EE, 3); auondees (EE, 
1); auondou (VC, 3; EE, 2); auoõda 
(VC, 1); auoõdar (VC, 1); auoondarey 
(VC, 1); avõda (VC, 1); avõdado (VC, 
1); avõdados (VC, 1); avõdaras (EE, 1); 
avõdarees (HV, 1); avõdou (VC, 1; EE, 
1); avomdaras (VC, 1); avonda (VC, 
2); avondã (VC, 1); avondado (VC, 2); 
avondam (VC, 1); avondar (VC, 1); 
avondaras (EE, 1); avondassem (VC, 
1); avondaua (VC, 2); avondou (VC, 
1); avoõda (VC, 3); avoõdaria (VC, 1); 
avoõdees (EE, 1); avoõdes (EE, 1); es 
avõdado (VC, 1); for auõdado (VC, 1); 
forẽ auondados (VC, 1); forõ auõdados 
(VC, 1); foy avondado (VC, 1); he 
auõdado (VC, 1); he auondado (VC, 
2); he avondada (VC, 1); sejas avõdado 
(VC, 1); som auõdados (VC, 2); som 
auondados (VC, 1); som avondados (VC, 
1). Contextos: «o qual ajnda que fosse 
senhor de todo o mundo e a võdado de 
riquezas e luxurioso» (VC); «e como nõ 
auõda leer as palauras e leyturas de deus 
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se se nõ cõprem per obra» (VC); «Jesu 
he rico e auõdado de mujtas cousas» 
(VC); «quando vee que nos quanto 
de fora somos mais auõdados tanto 
mais mĩgoa auemos de dẽtro» (VC); 
«E auõdalhe star aos pees do senhor e 
ouuir sempre as suas pallauras» (VC); 
«os que dã esmolla auõdam mays em 
beẽs tẽporaaes que os que nõ as dam» 
(EE); «ou pellos peccados ou malliçias 
dos homeẽs que auõdan neestes dias» 
(EE); «E soo deus pode fazer auõdar en 
vos outros toda graça» (EE); «Auõdara 
a maldade, e a caridade de muytos 
se enfriara» (EE); «bem auõdariam 
em comer e beuer e em uistir a todos 
os pobres da terra» (TC); «se a fe e 
a caridade e as virtudes de filhar os 
sacramẽtos auõdase em todos» (VC); «A 
ley ẽtrou de baixo, por que auõdasse o 
peccado» (EE); «porque hy fosse muyto 
sobeja a graça onde auõdaua o pecado» 
(EE); «auõdaualhes a ffe do padre e 
madre» (EE); «como quer que nõ auõde 
aa saluaçõ» (VC); «Honde auõdou o 
peccado sobreauõdou a graça» (EE); «Ca 
huũ em ellas auonda, e outro teem pouco 
ou nada dellas» (EE); «as quaaes som 
abastantes e auondã pera a saluaçõ do 
homẽ» (VC); «por a terra se he dilleitosa 
e auondada» (VC); «porque Adam stãdo 
no parayso dos dileitos auondado foy 
vencido dos viços» (VC); «eram muyto 
auondados das temporalidades» (VC); 
«e auondalhe star ameude em liçõ e 
contemplaçõ» (VC); «Saberees que na 
terra de promissõ auondam os passaros» 
(EE); «Consijra tu aquy quaaes som 
aquelles a que o senhor teem por bem 
de manteer e auondar» (VC); «digo 
vos que qualquer que teem lhe seera 
dado e auondara» (EE); «Certas nõ me 
auondarã os dias pera eu auer de contar 
a excellencia e sacramento da festa 
daqueste dia» (VC); «ia nom auondaria 
pera seruir Deus nas eygreias» (TC); 
«por que auondasse, o pecado» (EE); 

«Auondate a ti pera mereçeras o 
gualardõ que o sayba aquelle que he 
huũ soo sabedor da cõsciencia» (VC); 
«mas ainda ha sobeja auondança que a 
sanctidade que o spiritusancto derramou 
nos apostollos auondaua ẽ toda a ygreja» 
(EE); «E esto rogo que vossa caridade 
auonde cada dia mays» (EE); «por que 
auondees na esperãça e virtude do spiritu 
sancto» (EE); «porque em elle muyto 
auondou a diuina graça» (EE); «e por 
quãto nõ auoõda a guarda humana se hy 
nõ ouuer a diuina» (VC); «se daquello 
que abasta aa natureza quiseres auoõdar 
a mingoa nõ as pera que cobijçar a 
auondança dos beẽs da fortuna» (VC); 
«E cõ allegria vos fartarei auoondarey 
e recrearey em o presente per graça e 
no futuro per gloria» (VC); «e assy a 
muytos nom avõda crucificarem Christo 
pecando» (VC); «E que mõta aquesto se 
me eu sento muyto cheo e avõdado de 
pecados?» (VC); «Ay de vos que soes 
fartos ou avõdados no presente» (VC); 
«(avõdaras) de consolaçoões diuinas» 
(EE); «e assi avõdarees todo o araial» 
(HV); «aproueytando e perseuerãdo ẽ 
bẽ (mas avoõdes) .s. para que cresçaaes 
em virtudes e mereçimẽtos» (EE); «e de 
hy auõdou o peccado mas avõdou aynda 
a graça» (EE); «Porque tu avomdaras e 
daras a beber senhor aos que te desejam 
do ryo do teu sabor» (VC); «e assy padre 
seja feito em my que aqueste callez 
de Babillonia dourado que avonda e 
enbebeda toda a terra» (VC); «e aquestas 
avondã pera se saluarẽ» (VC); «E pensas 
que seras abastante e avondado em 
amor» (VC); «e aa terceyra se aquestas 
cousas nom avondam mãda sangrar por 
correger e curar os humores» (VC); 
«e fazia a avondar em todos beẽs» 
(VC); «e tuas filhas se leuantaram da 
ylharga entõ veeras e avondaras e se 
marauilhara» (EE); «assi como se os 
teus te nõ avondassem» (VC); «E porem 
nom lhes avondaua seer açoutado e 
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atormẽtado» (VC); «E nõ lhe avondou 
o açenamento mas disselho» (VC); 
«porque nõ avoõda fazer boõas cousas» 
(VC); «porque a terra nõ avoõdaria a a 
grandeza dellas» (VC); «assy andees 
para que mais avoõdees» (EE); «como 
vos conuenha andar: assy andees para 
que mais avoõdees» (EE); «por que tu 
es avõdado e aquelle pede e mendigua» 
(VC); «quãdo for auõdado e mãtheudo 
da viãda de fora e de dẽtro cõ a pallaura» 
(VC); «e quãdo forẽ auondados entom 
pooẽ o que nõ he tam bõo» (VC); «Aly 
forõ auõdados cinco mil homẽs» (VC); 
«e de todos foy avondado e cõsollado» 
(VC); «assi como aquelle que nũca 
he auõdado» (VC); «a alma que he 
avondada de vicios e dellectos de dẽtro» 
(VC); «quãdo vier sejas avõdado por o 
veeres» (VC); «e nunca som auõdados 
ou fartos de o esguardar» (VC); «em a 
ygreja som avondados de paães ou de 
mantijmẽto» (VC).

avondosamente, adv. (de avondoso + 
-mente). Abundantemente; fartamente. 
Formas: auõdosamente (VC, 4; EE, 
2); auõdosamẽte (TC, 1; VC, 8; EE, 
1); auondosamente (VC, 6; EE, 2); 
auondosamẽte (VC, 1); auoõdosamẽte 
(VC, 1; EE, 1); auoondosamente (VC, 1); 
avõdosamente (VC, 1); avõdosamẽte (S, 
1; VC, 1; EE, 1); avondosamente (VC, 5); 
avondosamẽte (VC, 3); avoondosamente 
(VC, 1); avoondosamẽte (EE, 2). 
Contextos: «esta aynda o sangue 
preçiosissimo que manou das chagas 
de Christo auõdosamente por muitas 
feridas do seu preçioso corpo» (EE); «cõ 
a sãcta uara que teẽ ha aazo de auer as 
cousas tẽporaaes auõdosamẽte» (TC); 
«em vos outros auondosamente em 
toda sabedoria» (EE); «pera auermos 
vida da graça e mais auondosamẽte a 
vida de gloria» (VC); «Christo ca da sua 
boca sayo (auoõdosamẽte) nõ soo para 
o repayro vosso» (EE); «he necessairo 
dadeo ẽ esmolla mas entẽdia deos guardar 

pera viuer muy auoondosamente» 
(VC); «mas avõdosamente per çinquo 
partes de seu corpo» (VC); «deue dar 
esmola larga e avõdosamẽte» (S); «E 
muy avondosamente derramou seu 
sangue» (VC); «nom corresse mais 
avondosamẽte» (VC); «quando por nos 
muy avoondosamente e sem comto nem 
mesura lançou todo seu sangue» (VC); 
«Mas ao que pode fazer todallas cousas 
avoondosamẽte» (EE).

avondoso, adj. (de avondar + -oso). 
Abundante; fecundo; farto. Formas: 
auõdosa (VC, 3); auõdoso (VC, 4); 
auõdossa (S, 1); auondosa (VC, 8; EE, 
1); auondoso (VC, 4; EE, 1); auondosos 
(VC, 1); auondossa (VC, 2); avondossas 
(EE, 1); avõdosa (VC, 3); avõdoso (VC, 
2); avondosa (VC, 6); avondosas (VC, 
1); avondoso (VC, 5); avondosos (VC, 
1); avoõdosa (VC, 1); avoondosa (VC, 
1); avoondosas (VC, 1). Contextos: 
«do qual soyã auer grãde e auõdosa 
cõuersaçõ» (VC); «grãde he ou foy 
auõdoso o fogo» (VC); «por que he 
auõdossa em coussas sanctas e devotas» 
(S); «a terra auondosa he tornada 
minguada pella mallicia dos moradores» 
(EE); «em o campo auondoso» (EE); «e 
que ajamos auondosos mantijmemtos 
pera a viagem da vida eternal» (VC); «Eu 
pensso que mais auondossa beençom 
de sanctificaçom descendeo em ella» 
(VC); «o laurador ama aquella terra que 
depois dos espinhos rende avondossas 
messes» (EE); «a auareza he muyto 
avõdosa ou sobeja em os homẽs» (VC); 
«E onde o pecado foy avõdoso a graça 
foy sobre auõdosa» (VC); «(copiosa) 
ou muy avondosa (em os çeeos)» (VC); 
«lauou os pees do senhor com avondosas 
lagrymas» (VC); «e avondoso de todas 
graças» (VC); «e quam avondosos 
beneficios» (VC); «he a messe avoõdosa 
e muyta» (VC); «e pã de muy avoondosa 
caridade» (VC); «ella choraua e lançaua 
muy avoondosas lagrymas» (VC).
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avontadança, subs. (de a- + vontade 
+ -ança). Vontade; desejo; apetite. 
Formas:  auoõtadança (VC,  1) . 
Contexto: «aueriã auoõtadança dos 
beẽs tẽporaaes» (VC).

avontade, subs. (de a- + vontade). O 
mesmo que vontade. Formas: avontade 
(VC, 1). Contexto: «demostraua a 
sanctidade da avontade» (VC).

avorrecedoiro, adj. (de avorrecido + 
-oiro). O mesmo que aborrecedor: 
importuno. Formas: auorrecedoyra (VC, 
1). Contexto: «Cousa auorrecedoyra he 
de todo em todo se o vermem pequenino 
e que ha de seer manjar de vermeẽs se 
exalça e ensoberueçe» (VC).

avorrecer, vb. O mesmo que aborrecer. 
Formas: auoreçẽ (VC, 2); auoreçer (VC, 
1); auoreçes (VC, 1); auorreça (VC, 3); 
auorreçamos (VC, 7); auorreças (VC, 1); 
auorrece (EE, 1); auorreçe (VC, 18; EE, 
9); auorreçẽ (VC, 3); auorreçe a (VC, 1); 
auorreçe os (VC, 1); auorreçẽdo (EE, 
1); auorreçẽdoas (VC, 1); auorreçẽdoo 
(VC, 1); auorreçem (VC, 1; EE, 1); 
auorreçemos (VC, 1); auorreçendo (VC, 
1); auorreçendoos (VC, 1); auorreçeo 
(VC, 8; EE, 1); auorreçer (VC, 12; EE, 
1); auorreçera (VC, 2; EE, 1); auorreçerã 
(VC, 3; EE, 1); auorreçeram (EE, 2); 
auorreçeras (VC, 2); auorreçerẽ (EE, 1); 
auorreçerem (EE, 1); auorreçeres (VC, 
2); auorreçeriã (VC, 1); auorreçermos 
(VC, 1); auorreçerõ (VC, 1; EE, 1); 
auorreçes (VC, 3); auorreçesse (VC, 2); 
auorreçessem (VC, 1); auorreçeste (VC, 
5; EE, 1); auorrecestes (TC, 1); auorrecia 
(VC, 4); auorreçia (VC, 1); auorreçiã 
(VC, 3); auorreçiam (VC, 1); auorreçiam 
ho (EE, 1); auorreciãno (EE, 1); 
auorreçida (VC, 4); auorreçido (VC, 6); 
auorreçido he (VC, 1); auorreçidos (VC, 
7); auorreço (VC, 1); auorresçem (VC, 
1); auorrescendo (EE, 1); auorresçidos 
(VC, 1); avoreçamos (VC, 1); dauorreçer 
(VC, 1); era auorreçido (VC, 1); es 
auorreçida (VC, 1); foy avorreçido (VC, 

1); he auorreçida (VC, 2); he auorreçido 
(VC, 2); seer auoreçido (VC, 1); seer 
auorreçida (VC, 1); seer auorreçidos 
(VC, 2); serã auorreçidos (VC, 1); som 
auorreçidos (VC, 1); tinha auorrecido 
(EE, 1). Contextos: «nõ sentẽ obedeçẽ 
nẽ auoreçẽ os pecados» (VC); «nõ nos 
deue auoreçer de cuydar aquellas cousas 
que o senhor nõ ouue nojo de dizer e 
falar» (VC); «Se tu auoreçes os que 
peçã dize me tu porque pecas» (VC); 
«por que nõ auorreça nẽ deue seer mujto 
rara» (VC); «Aquelle disse Paullo que 
era auareza auorreçamos pois aquesta 
e fugamos daqueste pecado» (VC); «nõ 
auorreças agora gostar da amargura do 
trabalho» (VC); «Porẽ vos auorrece ho 
mũdo acorday vos da pallaura que vos 
disse» (EE); «vos auorreçe ho mũdo» 
(EE); «e depois se faz que lhe auorreçẽ 
aquellas cousas» (VC); «fuge della e 
auorreçe a» (VC); «auorreçe os e as suas 
visoões» (VC); «auorreçẽdo ho mal» 
(EE); «auorreçẽdoas e perseuerãdo em 
aquesto attes a ffim» (VC); «por causa 
ou occasiõ de fazer algũa caridade fuge 
auorreçẽdoo como peçonha mortal» 
(VC); «Como auorreçem o mũdo 
aaquelles que querẽ aquello meesmo 
que o mũdo quere» (VC); «pois que 
auorreçemos aaquelles que nõ prazẽ a 
deos» (VC); «porque aquelle que quer 
saar o pecador auorreçendo o pecado 
deueo reprehender e esquiuar» (VC); «e 
os seus viços e dellectos auorreçendoos 
e as suas riquezas desprezãdoas» (VC); 
«Se ho mundo vos auorreçe sabee que 
a mĩ auorreçeo primeiro e se do mundo 
fosses» (EE); «non pode auorreçer 
ao homem quẽ a deos ama» (EE); «os 
quaaes o senhor auorreçera que toruã 
a paz dos fiees» (VC); «os maaos vos 
auorreçerã e perseguirã» (EE); «de 
voõtade e sem causa me auorreçeram» 
(EE); «se conhoçesses minha alma a tua 
nobreza auorreçeras o pecado» (VC); 
«quando vos auorreçerẽ os homeẽs» 
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(EE); «e de choro que passa a prazer 
sẽ fym (vos auorreçerem)» (EE); «e 
que todo aquello que tu auorreçeres 
auorreçamos» (VC); «porque se assi 
fosse primeiro lhe auorreçeriã em sy 
meesmo que em outro» (VC); «Que 
neycidade he a nossa auorreçermos a 
cousa que he a nossa propria» (VC); 
«de voõtade me auorreçerõ» (EE); 
«nõ desprezas o pobre nẽ auorreçes 
o pecador» (VC); «nem auorreçesse 
alguem por enfirmidade que teuesse 
no corpo nem magoa» (VC); «por seus 
pecados auorreçessem e anojassem a 
presença de Christo» (VC); «Amaste 
a justiça e auorreçeste a maldade» 
(EE); «Vos outros auorrecestes e 
auedes em odio a minha doutrina» 
(TC); «Desy demostraualhes porque 
os auorrecia o mundo» (VC); «fugio 
nuu da conpanhia daquelles os feitos 
e a presença dos quaaes doestaua e 
auorreçia» (VC); «auorreçiã muy 
soberbamẽte as enjurias» (VC); «era 
em menos preço e vituperio daquelle 
que auorreçiam cospir lhe na face» 
(VC); «seus çidadaãos auorreçiam ho» 
(EE); «os seus çidadaãos auorreciãno» 
(EE); «foy feita tam fea e auorreçida 
ou demudada como se fosse sarnosa e 
guaffa» (VC); «e como foy entejado e 
auorreçido do poboo o filho de deus 
padre» (VC); «porque auorreçido he a 
deus por a maldade do coraçom» (VC); 
«e quis por nos sofrer tã auorreçidos 
tormẽtos» (VC); «porque nõ auorreço 
eu os temerosos» (VC); «cõdẽpnã e 
auorresçem os maaos feitos» (VC); «sem 
affeyçom auorrescendo o mal» (EE); 
«a vos auorresçidos do mundo» (VC); 
«Avoreçamos pois o ajuntamẽto deste 
nosso mizquinho e pobre corpo» (VC); 
«Onde quanto dauorreçer e doestar 
seja aqueste crime» (VC); «o qual era 
auorreçido e fedorẽto» (VC); «sempre 
aos boõs coraçoões es auorreçida» (VC); 
«como foy avorreçido e extimado como 

barom guaffo» (VC); «A qual soo de sse 
nomear he auorreçida e spantosa» (VC); 
«e seer auoreçido de Christo» (VC); 
«e serã auorreçidos a todollos homẽs» 
(VC); «e por tãto som auorreçidos e cõ 
çugidade e fedor desprazẽtes a deus» 
(VC); «por que com sua benignidade 
começara a amar ao que primeiro tinha 
auorrecido» (EE).

avorrecimento, subs. (de avorrecer + 
-mento). O mesmo que aborrecimento. 
Formas:  auoreçimento (VC, 1); 
auorreçimemto (VC, 1); auorrecimento 
(EE, 1); auorreçimento (VC, 9); 
auorreçimẽto (VC, 17); auorreçimẽtos 
(VC, 2);  auorricimẽto (VC, 2); 
avorrecimẽto (VC, 1). Contextos: «E 
foy feita a cruz de Christo scãdallo 
e auoreçimento aos judeus» (VC); 
«E ajnda tremeo a terra por o grande 
auorreçimemto e toruaçom que sentyo» 
(VC); «seerees em auorrecimento 
a todos os homeẽs por meu nome» 
(EE); «e fezessem feeldade alguũa 
e auorreçimento aa festa» (VC); 
«o quarto he menos preço de sy 
meesmo: e auorreçimẽto» (VC); «e 
cuydados afficados e asseitamẽtos e 
auorreçimẽtos» (VC); «como se poderia 
auer per desprezamẽto e auorricimẽto 
dessy meesmo» (VC); «A cruz que 
entom era tormẽto dos ladroões e de 
muyto avorrecimẽto e doesto» (VC).

avorrec íve l ,  adj .  O  mesmo que 
aborrecível. Formas: auoreçiuel (VC, 
1); auorreçiuees (VC, 4); auorreçiuel 
(VC, 6); auorreciuil (TC, 1); auorriciuel 
(TC, 1). Contextos: «e se aberto he: 
he auoreçiuel» (VC); «forem mais 
graues e auorreçiuees» (VC); «tormento 
muy auorreçiuel» (VC); «desprazer a 
Deus e prazer aos diaboos faz o homẽ 
auorreciuil a Deus» (TC); «Qual cosa 
he mais auorriciuel mais lixosa da 
turpidade dos pecados» (TC).

avorrido, adj. (do part. de avorrir; este do 
lat. abhorrere). O mesmo que aborrido: 
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aborrecido. Formas: auorido (VC, 1); 
auorridas (VC, 1); avorrida (VC, 1). 
Contextos: «seer auorido do mũdo» 
(VC); «som juras feas e auorridas ao 
ouuido» (VC); «elle spanta com a sua 
muy spãtosa voz e muy avorrida» (VC).

avorrimento, subs. (de avorrir + -mento). 
Aborrecimento; enfado. Formas: 
auorrimentos (VC, 1). Contexto: 
«enfadamẽtos .  e  auorr imentos . 
perseguiçoões. e doores» (VC).

az, subs. (do lat. acie-m, ponta, gume). 
Linha de batalha; esquadrão; ala. 
Formas: aas (VC, 3); aaz (VC, 10); 
aazes (VC, 3). Contextos: «Duas aas 
ergo tenha a oraçõ» (VC); «auoa com 
estes duas aas aa deestra e aa seestra» 
(VC); «stares na aaz da pelleja» (VC); 
«assy como aaz de batalha ordenada» 
(VC); «nom temẽ tanto os imijgos 
vissiuees a multidom das tendas e 
aazes dos seus contrairos como temẽ os 
principes das treeuas» (VC); «assi como 
reis que vaã antre as aazes da gẽte» (VC).

azador, subs. (de azado + -or). O que 
dá azo a; causador. Formas: aazador 
(VC, 1). Contexto: «conuẽ assy como 
aquelles que dizem que deos he aazador 
do pecado aa qual specia de blasfemia 
perteençem a quelles que tornam seus 
pecados a deos» (VC).

azar, vb. (de azo + -ar). Dar azo ou 
oportunidade a; causar; motivar. 
Formas: aazada (VC, 2); aazado (VC, 
5); aazados (VC, 1); aazar (VC, 1); 
aazauã (VC, 1). Contextos: «nem lhes 
pareçia geitosa ou aazada pera nẽhũa 
cousa» (VC); «dá a dignidade e o 
lugar aazado» (VC); «e que se trabalhe 
scoldrinhar aquello pera que sõ aazados 
os subditos» (VC); «ou de se aazar 
outro mayor mal» (VC); «A qual guarda 
aazauã e dauã occasiom a seus subditos 
de o fazerem» (VC).

azedar, vb. (de azedo + -ar). Tornar azedo; 
avinagrar. Formas: azedandoo (VC, 1). 
Contexto: «azedandoo e tornando em 

vinagre» (VC).
azedo, subs., adj. (do lat. acetu-m, vinagre). 

Com gosto amargo; ácido. Formas: 
azeda (VC, 18; EE, 1); azedas (RP, 3); 
azedo (S, 2); azedos (RP, 2); dazedo 
(VC, 1). Contextos: «o formẽto se 
muito esta na massa ante que façam o 
pam corrompe e muda toda a massa e a 
faz azeda e seca» (EE); «cheirar cousas 
azedas» (RP); «se ho vinho he agro ou 
azedo» (S); «offereçendo-lhe o vinagre 
ou azedo» (VC); «Isso mesmo se euitẽ 
todos os fructos se nõ forẽ azedos» (RP); 
«e de fel e dazedo foy abeberado» (VC).

azeite, subs. (do árabe az-zayt). Óleo 
extraído da azeitona. Formas: azeite 
(S, 1; VC, 3; EE, 6); azeyte (S, 1; VC, 
2; EE, 11); dazeite (VC, 1; C, 1; EE, 
2). Contextos: «he pam sen leuedura 
e amassado e fricto cõ azeite» (S); 
«o senhor acreçentou a farinha e ho 
azeite» (EE); «non poẽe azeyte nen çera 
pera alomear» (S); «faz duas portas 
pequenas de paao de oliueyra porque por 
o azeyte se entẽde a misericordia» (VC); 
«tijnham seus copos sem azeyte» (EE); 
«e empetrou aquella auondãça dazeite 
do senhor deus» (VC); «Teeram soomẽte 
candea de çera ou dazeite pera se a dita 
ygreja alumiar» (C); «foy posto em hũa 
caldeira dazeite feruendo» (EE).

azemel, subs. (do árabe az-zámilâ). 
Almocreve; condutor de animais de 
carga. Formas: azemees (HV, 1); azemel 
(C, 1). Contextos: «vierom os azemees 
que pensauã das bestas» (HV); «E assy 
mesmo alguum azemel se ho a casa 
tiuer ou escraua e seruidor da abadessa 
e prioressa» (C).

azémela, subs. (do árabe az-zámilâ). O 
mesmo que azémola: animal de carga; 
cavalgadura. Formas: azemalla (EE, 
3); azemallas (HV, 1); azemella (VC, 
3); azemellas (VC, 1). Contextos: «e 
poseo em çima da sua azemalla» (EE); 
«A azemalla na qual pos o ferido he a 
sua carne» (EE); «mãdae que duas mill 
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azemallas que tragam augoa» (HV); «a 
besta ou azemella he chamada aqui a 
carne de Christo» (VC); «e a esta besta 
ou azemella pos elle o ferido espirãdo em 
elle a ffe da encarnaçõ» (VC); «teemos 
azemellas e bestas dalbarda» (VC).

ázeo, subs. (do lat. acinu-m). Bago de uva. 
Formas: azeo (S, 3; VC, 1); azeos (VC, 
2). Contextos: «sse o sacramẽto sse pode 
fazer con vinho de agraço ou com mosto 
ou com ho que ssay do azeo ẽpremydo» 
(S); «podese espremer ho azeo e fazer ho 
sacramento com o que sair» (S); «nõ sse 
pode fazer cõ o que espreme do azeo» 
(S); «O quinto azeo que he a gloria ou 
louuor de deus» (VC); «os quaaes azeos 
som allegria do coraçõ remissom da 
culpa» (VC); «creeçẽ çinco azeos ou 
çinco baagos de huuas» (VC).

azinhaga, subs. (do árabe az-zinaiqa). 
Caminho estreito. Formas: azinhaguas 
(VC, 1). Contexto: «alguũs estauam 
nas ruas ou semedeiros ou azinhaguas» 
(VC).

azo, subs. (do provençal aize). Motivo; 
causa. Formas: aazo (TC, 4; VC, 108; 
C, 3); aazos (VC, 16); azo (VC, 1). 
Contextos: «ha aazo de auer as cousas 
tẽporaaes» (TC); «e lhe dã tal aazo» 
(TC); «teẽ ha aazo de auer as cousas 
tẽporaaes auõdosamẽte» (TC); «porque 
lhe da aazo de fazer mal» (TC); «e da 
aazo como o poouo a mayor deuaçã 
seja prouocado» (C); e dam aazo como 
nõ ajam execuçan deuida» (C); «se se 
alguũ nõ guarda dos aazos aadur se pode 
guardar dos peccados» (VC); «per se 
desuiar homẽ dos maaos aazos e da maa 
companhia» (VC); «E este foy ho azo do 
pecado de Sodoma» (VC).

azorrague, subs. (origem obscura). Látego 
feito de cordas ou correias entrançadas; 
açoite. Formas: azorague (VC, 1); 
azorrague (VC, 5); azorragues (VC, 5). 
Contextos: «e nos feyra com azorague» 
(VC); «cõ azorrague feito de cordas 
pequenas» (VC); «fabricã ao senhor 

muytos doestos. azorragues. e crauos» 
(VC).

azul, subs. (do persa lajward, pelo árabe 
lazaward). Uma das cores primárias. 
Formas: azul (VC, 1). Contexto: «e de 
azul de desejo cellestrial» (VC).
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B

bacelo, subs. (do lat. bacillu-m). Vara de 
vide para enxertar ou plantar. Formas: 
baçellos (VC, 2). Contextos: «maneiras 
desueyradas de baçellos ou de vides» 
(VC); «homẽ faz som como vides ou 
baçellos» (VC).

bacharel, subs. (do francês antigo bacheler, 
jovem que aspira a ser cavaleiro). 
Indivíduo que concluiu o primeiro grau 
do curso de Direito ou Leis. Formas: 
bacharel (S, 2). Contexto: «Crimẽte 
Sãchez de Verçial, bacharel ẽ leys» (S).

bacia, subs. (de bacio, este do lat. vulgar 
baccinu-m). Recipiente para líquidos; 
vasilha. Formas: bacia (VC, 1); baçia 
(VC, 1). Contextos: «lançou a augua 
na bacia ou pya de pedra» (VC); «se 
cingeo cõ aquelle lẽço e lançou a augua 
na baçia» (VC).

bacinete, subs. (do francês bacinet). 
Capacete de couro ou metal. Formas: 
baçinete (VC, 1). Contexto: «o amicto 
significa a sperãça a qual o apostollo 
chama baçinete de saluaçõ» (VC).

bacio, subs. (do lat. vulgar baccinu-m). 
Vaso; recipiente para líquidos. Formas: 
bacio (VC, 5); baçio (S, 2; VC, 1). 
Contextos: «nõ alimpasses a ty per 
peendença serias tal como arame ou 
bacio que sooa ou como sino que tange» 
(VC); «metia cõ elle a maão no bacio» 
(VC); «e pollas em huũ baçio de prata» 
(S); «e pos augua no baçio pera lauar os 
pees aos diçipolos» (S); «a augua que 
foy lançada e derramada no baçio ou 
pya» (VC).

baço, adj. (do lat. opacius, a, um, este de 
opacus). Embaciado; escuro. Formas: 
baço (VC, 1). Contexto: «mas entõ seras 
mais marauilhoso se desprezares o pã 
duro e baço» (VC)

baço 2, subs. (talvez do greg. ¹πάτιον, 
pequeno fígado, pelo lat. *hepatiu-m). 

Órgão situado no hipocôndrio esquerdo. 
Formas: baço (VC, 1). Contexto: 
«coraçom. e figuado. e baço. e boffes» 
(VC).

bácoro, subs. (talvez do germ. bakko, 
porco). Leitão; porco pequeno. Formas: 
bacoro (C, 1); bacoros (C, 1). Contextos: 
«seja este bezerro ou bacoro ou agno 
posto em almoeda» (C); «bezerrinhos, 
cordeiros, patos, bacoros etc» (C).

badalo, subs. (talvez do lat. vulgar 
*battuaculum, este de battuere, bater). 
Haste de ferro que termina em bola 
suspensa no interior de um sino. 
Formas: badalo (TC, 3). Contexto: 
«Eras sacristã e tãgias o syno e cayo o 
badalo» (TC); ẽpero se tu nõ uisitauas 
o badalo se estaua bem legado ou se era 
podre o legamẽto» (TC); «ou quando tu 
uias que caya o badalo e nõ braadauas a 
gente que pasaua que se gardase» (TC).

badalejar, vb. (de badalo + -ejar). Bater os 
dentes de frio; tremer. Formas: badalleja 
(VC, 1); badellejaua (VC, 1). Contextos: 
«e aas vezes badalleja ou treme» (VC); 
«e apareçeolhe em visom huũ homẽ nuu 
que badellejaua cõ frio» (VC).

bafejamento, subs. (de bafejar + -mento). 
Ato ou efeito de bafejar; sopro. Formas: 
bafeiamẽto (VC, 1). Contexto: «aquelle 
podia dar o spiritu sancto e lhes outorguar 
ordem e poderio ou actoridade episcopal 
sem algũ bafeiamẽto ou signal sẽsiuel» 
(VC).

bafejar, vb. (de bafo + -ejar). Soprar; 
exalar bafo. Formas: bafeiou (VC, 1); 
bafeja (S, 1); bafejara (S, 1); baffeiou 
(VC, 1); baffejado (VC, 1); baffejou 
(VC, 2). Contextos: «entõ bafeiou ẽ 
elles o senhor» (VC); «Depois bafeja 
o saçerdote tres vezes» (S); «E logo o 
saçerdote bafejara na façe delle tres 
vezes» (S); «A quinta cousa he que os 
baffeiou dãdolhes spiritu viuificado» 
(VC); «per Elyzeu sete vezes foy 
espertado ou baffejado» (VC); «quando 
depois da ressurreçom baffejou o senhor 
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em elles» (VC).
bafo, subs. (talvez do lat. vulgar baffa). Ar 

que sai dos pulmões; hálito. Formas: 
baffo (VC, 3; RP, 1). Contextos: «no 
fedor do baffo a luxuria» (VC); «porque 
da terra tem a carne e da agoa o sangue 
e do aar o baffo e do fogo a queentura» 
(VC); «nõ reçebas do baffo de outrẽ» 
(RP).

baga, subs. (do lat. bacca-m). Pequeno 
fruto. Formas: baga (RP, 1). Contexto: 
«boõas heruas aqui scriptas .s. baga de 
louro, junipero» (RP).

bago, subs. (masculino de baga). Pequeno 
fruto que, com outros, compõe um 
cacho de uvas. Formas: baagos (VC, 
1). Contextos: «creeçẽ çinco azeos ou 
çinco baagos de huuas» (VC)

bago 2, subs. (do lat. baculu-m, pau, 
cajado). O mesmo que báculo: bastão 
utilizado pelos bispos. Formas: bagoo 
(VC, 4); bagos (C, 3); baguo (C, 1). 
Contextos: «o anel: e a pedra preciosa. 
e o bagoo. e a capa de sirgo» (VC); 
«E na maão teue a canauea por bagoo 
pastoral» (VC); «O bagoo pastoral que 
teem na maão significa a execuçõ do 
officio do bispo» (VC); «como os abades 
e priores beẽtos venhã ao sinado cõ 
mitras e bagos» (C); «os abades e priores 
çelebrem missa nas festas prinçipaaes cõ 
mitra e baguo» (C).

bailadoira, subs. (de bailado + -oira). O 
mesmo que bailadora: aquela que baila 
ou dança. Formas: bayladoyra (VC, 1). 
Contexto: «ajnda foy major por-que foy 
dada aa bayladoyra» (VC).

bailar, vb. (do lat. tardio ballare, dançar; 
José Pedro Machado fá-lo derivar de 
balare, dar balidos). Dançar. Formas: 
baillã (VC, 1); baylar (S, 1). Contextos: 
«todos baillã e saltã e filhã solaz» (VC); 
«nom se pode fazer sen pecado, baylar, 
dãçar, falar cousas nouas» (S).

bailar 2, subs. (do verbo bailar). Dança. 
Formas: baylares (TC, 1). Contexto: 
«Se per moyto comer e beber ueo a 

pecado de luxuria ou a yra ou a baralha 
ou a desornados prazeres ou a cãtares e 
a baylares» (TC).

bailhar, vb. O mesmo que bailar. Formas: 
bailhando (VC, 1); baylha (VC, 1); 
baylhando (VC, 1); baylhar (VC, 1); 
baylhasse (VC, 1); baylhastes (VC, 
1); baylhaua (VC, 3); baylhou (VC, 
1). Contextos: «E que com o menjno 
propheta nõ te reuoluesses bailhando. 
cantando e adorando o marauilhosso 
conçibimẽto da virgẽ» (VC); «ou baylha 
assy como Dauid no allojamento da 
archa» (VC); «de guysa que baylhando 
e saltando e alleuantado me aas boõas 
obras e a louuores de deus» (VC); «E 
emtã deuẽ os que os ouuirem baylhar 
e cõ prazer saltar fora dos vicios e 
pecados» (VC); «mostrasse seer allegre 
e que baylhasse» (VC); «nos cãtamos e 
tangemos e vos nõ baylhastes» (VC); «e 
per aquella que saltaua ou baylhaua se 
entende a dessolluçõ luxuriosa» (VC); 
«baylhou em meyo delles» (VC).

bailho, subs. (regressivo de bailhar). 
O mesmo que baile: dança. Formas: 
baylho (VC, 2); baylhos (VC, 1). 
Contextos: «E aquelle tremor da terra 
que foy na sua resurreyçom significa 
hũa special dança e baylho com que 
se homem deue mouer alegrãdose de 
Christo resurgir» (VC); «e fazẽ cõ 
seruiço e cõ toda dança e baylho damor 
e prazer» (VC); «se hy nõ ouuesse alguũs 
veedores dos baylhos que se fazẽ çertas 
nom aueria hy quem de taaes jogos 
husasse» (VC).

bailo, subs. (regressivo de bailar). O 
mesmo que baile: dança. Formas: baillo 
(VC, 1); baillos (C, 1). Contextos: 
«e como por huũ baillo de moça lhe 
foy cortada a cabeça» (VC); «baillos, 
danças, joguos, momos nẽ cãtigas» (C).

bainha, subs. (do lat. vagina-m). Estojo 
comprido em que se guarda uma 
espada. Formas: baynha (TC, 1; VC, 
1). Contextos: «(torna tua spada em 
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seu logar) .s. aa baynha» (VC); «Mete a 
espada na baynha» (TC).

bairro, subs. (talvez do árabe bárri, 
subúrbio, pelo lat. tardio barriu-m). 
Povoado. Formas: bairro (EE, 2); bairros 
(EE, 1); bayrro (EE, 2). Contextos: 
«Alleuantate e vay ao bairro chamado 
Dereto» (EE); «Jhesu entraua em bairros 
ou villas ou çidades» (EE); «E saydos 
passarom huũ bayrro e logo se partio o 
anjo delle» (EE).

baixar, vb. (do lat. medieval bassiare, 
este de bassus, a, um). Pôr em baixo; 
fazer descer. Formas: baixada (VC, 1); 
baixado (VC, 1); baixao (VC, 1); bayxou 
(S, 1; VC, 1). Contextos: «Encarnada e 
baixada humildosamente aa terra» (VC); 
«he incuruado e baixado pera oolhar aa 
terra» (VC); «apartao. e baixao com 
reuerẽcia» (VC); «e bayxou ha cara en 
essa oraçom» (S); «e ygual ao padre 
inclinou e bayxou a sua magestade» 
(VC).

baixela, subs. (do lat. vulgar *vascella, 
plural neutro de vascellum, pequeno 
vaso, pelo francês vaisselle). Conjunto 
de utensílios de cerâmica e metal 
destinados a servirem à mesa. Formas: 
baixella (VC, 6); bayxella (VC, 1). 
Contextos: «e a baixella dos vasos 
de prata e douro» (VC); «roubara as 
casas: e as taças: e baixella: e as armas» 
(VC); «Nem tijnha manjares caros nem 
estremados nem bayxella ou vasos 
muytos e cortesaãos» (VC).

baixeza, subs. (de baixo + -eza). Pequenez; 
falta de dignidade; vileza. Formas: 
baixeza (EE, 3; VC, 14); baixezas (VC, 
7); bayxeza (VC, 1); bayxezas (VC, 
2). Contextos: «Ao soberbo segue a 
baixeza» (EE); «Em virtude de deos 
pellas armas de justiça a deestras e 
seestras por gloria e baixeza» (EE); 
«descẽdeo aaz baixezas da alteza do 
seu grãde e alto stado» (VC); «a qual 
cousa elles arguyã da bayxeza e pobreza 
de seus parentes» (VC); «trilhando 

as bayxezas cõ o desejo das cousas 
terreaaes» (VC).

baixo, subs., adj. (do lat. bassus, a, um). 
Pequeno; de pouca altura; inferior. 
Formas: baixa (VC, 38); baixas (VC, 
35; EE, 5); baixo (VC, 56; EE, 1); 
baixos (VC, 19; EE, 10); baxo (VC, 1); 
bayxa (S, 2; VC, 3); bayxas (VC, 5; EE, 
3); bayxo (S, 1; VC, 7; EE, 2); bayxos 
(VC, 3; EE, 4). Contextos: «E com 
palaura baixa e mansa. respondendo e 
mostrando a verdade» (VC); «As cousas 
darriba e as baixas e as de meeo» (EE); 
«foy feito pequeno e baixo atee padeçer 
morte» (VC); «ao proximo obediẽcia ao 
superior concordia ao ygual beneficio 
ao baixo» (EE); «os baixos e aborridos 
aqui» (EE); «orando em o mais baxo e 
mais vil lugar» (VC); «E quãdo dyz: 
cum ipso, outra mais bayxa» (S); «A 
qual deu lugar aas forças e virtudes 
mais bayxas da alma» (VC); «este he o 
mais bayxo» (S); «o mais bayxo amgeo 
e mais pequeno daquelles que stam em 
o rregno dos ceeos» (VC); «E dizese 
priuada a pallaura pella maneyra que 
se diz bayxo na orelha» (EE); «e com 
geolhos bayxos adora o teu senhor deus 
e a sua madre» (VC).

baixura, subs. (de baixo + -ura). Caracte-
rística do que é baixo; baixeza. Formas: 
baixura (VC, 1). Contexto: «e a mestura 
dos valles ou baixura delles erã as casas 
e moradas do moço patriarcha» (VC).

bala, subs. (do francês balle). Pacote 
que se carrega; carga; fardo. Formas: 
balas (VC, 1). Contexto: «e ajnda as 
forramos e dellas preguamos e colhemos 
e metemos nas arcas e balas e caxas» 
(VC).

balança, subs. (do lat. medieval bilantia 
ou bilancia, este de bilanx, ancis). 
Instrumento para pesar. Formas: balãça 
(VC, 2); balança (VC, 1); ballãça (VC, 
1); ballança (VC, 1); ballanças (VC, 1). 
Contextos: «por tal que seja guardada 
a balãça dereita e que nõ seja falso o 
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peso daquella medida» (VC); «Filha 
tu da balança da cruz o fremoso preço 
das almas» (VC); «he ordenado em a 
ballãça de justiça diuinal» (VC); «Oo 
senhor se tu pesasses em ballança os 
peccados porque nos mereçemos auer 
encurrido em tua sanha» (VC); «Estes 
auiã desuayrados pesos ou ballanças e 
per huũs pesauã os seus feytos e per os 
outros os alheos» (VC).

balbucente, adj. (do lat. balbutiente-m, 
part. presente de balbutire). Que 
balbuceia; gago. Formas: balbuçemte 
(S, 1). Contexto: «Pero sse he tartamudo 
ou balbuçemte que non pode ben 
pronũçiar as palauras» (S).

baleia, subs. (do lat. balaena-m). Grande 
cetáceo. Formas: ballea (VC, 12); 
balleas (VC, 1). Contextos: «e andou 
ou jouue tres dias no ventre da ballea» 
(VC); «E aquesto outrossy afigurou 
Jonas o qual lançado de naue ao mar a 
ballea o engullyo» (VC); «E o terçeiro 
as muy grãdes bestas e peixes do mar e 
as balleas e os pescados semelhauees 
pareçerã sobre o mar» (VC).

baliza, subs. (do lat. medieval palicia-m, 
este de palu-m, pau). Estaca ou marco 
que assinala o limite. Formas: ballisas 
(C, 1). Contexto: «huã asignada dos 
freigueses per estacas ou ballisas» (C).

bálsamo, subs. (do grego βάλσαμον, pelo 
lat. balsamu-m). Substância aromática 
e medicinal extraída de várias plantas. 
Formas: balsamo (VC, 6); balssamo (S, 
2; EE, 3). Contextos: «Per o balsamo 
se entende a caridade perfeita» (VC); 
«e mel ao gosto. e balsamo ao cheiro» 
(VC); «a quoal he crisma que se faz do 
ollio e de balssamo» (S); «como canella 
e balssamo bem cheiroso dey cheyro de 
myn» (EE).

balteio, subs. (do lat. balteu-m). Cinturão. 
Formas: balteyo (VC, 1). Contexto: «E 
assy como em signal de dignidade huũs 
tragem cota darmar. balteyo ou çinto 
darmas» (VC).

baluarte, subs. (do provençal baloart). 
Bastião; local defensivo; trincheira. 
Formas: baluarteas (EE, 1); baluartes 
(EE, 1). Contextos: «em cauas e 
baluarteas» (EE); «teus jmmijgos te 
çercarom em cauas e baluartes» (EE).

bandeira, subs. (do gótico *bandwa, sinal, 
pelo castelhano bandera). Pano colorido 
que representa uma ideia, um grupo ou 
uma instituição política ou religiosa. 
Formas: bãdeira (VC, 5); bãdeyras 
(VC, 1); bandeira (VC, 2); bandeiras 
(VC, 2); bandeyra (VC, 3). Contextos: 
«eu adoro a bãdeira real da cruz de 
ty Christo» (VC); «que aly fossem 
leuãtadas primeiramẽte as bãdeyras 
dos martires» (VC); «e por louuor dos 
insignios e da bandeira e pendom» 
(VC); «nom cõuẽ vẽçermos o dyaboo 
com signaaes ou bandeiras sollamente» 
(VC); «entẽdamos esto por a bandeyra 
da ffe» (VC).

bando, subs. (do gótico *bandwa, sinal, 
pelo lat. tardio bandu-m). Grupo de 
indivíduos da mesma facção. Formas: 
bãdos (EE, 1). Contexto: «começam 
fazerse partes e bãdos» (EE).

banhar, vb. (do lat. vulgar *baneare, este 
de balneare). Lavar; meter na água. 
Formas: banhã (EE, 1); banham (VC, 
1); banhandoo (VC, 1); banhar (VC, 
1); banho (VC, 1); seer banhado (VC, 
1); seja banhado (S, 1). Contextos: 
«no baptismo banhã tres vezes na 
agua» (EE); «Alguũs se amergulhã e 
banham em viços» (VC); «mas ajnda o 
visitou ameude banhandoo e lauãdoo» 
(VC); «começou de banhar e molhar 
ou lauar os pees do senhor» (VC); «nẽ 
desempares a my peccador lãçado aos 
pees da tua pijedade que os banho e 
lauo cõ lagrimas de cõpũgimẽto» (VC); 
«forçado he que aja de seer banhado do 
sangue meu» (VC); «A quinta que seja 
banhado nela» (S).

banho, subs. (do lat. vulgar *baneu-m, 
por balneu-m). Ato ou efeito de lavar o 



297Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

corpo. Formas: banho (VC, 2; RP, 1); 
banhos (VC, 1; EE, 1; RP, 1). Contextos: 
«o boo phisico primeiro da ao emfermo 
a dieta e apres aparelha lhe o suadoyro e 
banho» (VC); «como em sinal de banho 
saadyo e medicinal» (VC); «se deue 
de euitar ho banho de cada dia» (RP); 
«cõprar herdades e cãpos e fazer banhos 
e pumares de dilleitaçõ» (VC); «assy 
como a doçura dos vestidos: banhos e 
camas» (EE); «os que vaã ameude aos 
banhos» (RP).

banir, vb. (do frâncico *bannjan, pelo 
francês bannir). Expulsar alguém; 
desterrar. Formas: serã banidos (VC, 
1). Contexto: «por tãto serã banidos e 
lãçados pera sempre da patria çelestrial 
como desterrados» (VC).

baptismo, subs. (do grego βαπτισμός, 
imersão, ablução, pelo lat. baptismu-m). 
O primeiro dos sete sacramentos, que 
consiste no derramamento de água sobre 
o neófito. Formas: baptismo (VC, 72; 
EE, 27). Contextos: «e esto pero nom 
faz o baptismo soo» (VC); «somos em 
huũ cõ elle pello baptismo na morte» 
(EE).

baptizado, subs. (do lat. baptizatu-m). 
O que recebeu o batismo. Formas: 
baptizado (EE, 1); baptizados (VC, 3; 
EE, 1). Contextos: «A primeira que o 
baptismo a qual quer baptizado emçerra 
ẽ ssy e cobre» (EE); «nõ se mostraua ou 
abria aos circũcisos segundo faz agora 
aos baptizados» (VC); «e hy esperauam 
a vijnda de Christo os baptizados ja sem 
medo» (EE).

baptizadoiro, subs. (de baptizado + 
-oiro). O que se vai batizar. Formas: 
bauptizadoiro (VC, 1). Contexto: «Assy 
como quando es bauptizado. nõ he o 
que tẽ a cabeça do bauptizadoiro ou do 
bauptizado» (VC).

baptizar, vb. (do grego βαπτίζω, mergulhar, 
imergir, pelo lat. baptizare). Administrar 
o sacramento do batismo. Formas: 
baptizã (VC, 1); baptizadas (VC, 1); 

baptizado (VC, 2; EE, 3); baptizãdo (VC, 
1); baptizãdoos (EE, 1); baptizados (VC, 
2); baptizamos (S, 1); baptizando (EE, 1); 
baptizar (VC, 3; EE, 2); baptizara (VC, 
1); baptizas (EE, 1); baptizasse (EE, 1); 
baptizassem (VC, 1); baptizaua (VC, 4); 
baptizauã (VC, 2); baptizẽse (VC, 1); 
baptizou (VC, 1; EE, 1); baptyzar (EE, 
1); for baptizado (VC, 3; EE, 2); forõ 
baptizados (VC, 1); fosse baptizado (VC, 
1); foy baatizada (HV, 1); foy baptizado 
(VC, 2; E, 1); he baptizado (VC, 1); seer 
baptizado (VC, 4); som baptizados (VC, 
1); somos baptizados (VC, 2; EE, 4); 
sooes baptizados (EE, 1). Contextos: 
«o sacerdote asopra em a face e cara da 
quelles que baptizã» (VC); «e porem o 
ajuntamento das almas baptizadas he 
chamado ygreja» (VC); «assy como 
sobre Christo baptizado» (VC); «em 
esconjurãdo o poboo e ẽ baptizãdo e 
chamãdoo a penitẽcia» (VC); «preegay 
o euãgelho a toda criatura baptizãdoos 
ẽ nome do padre e filho e spiritu sancto» 
(EE); «deuẽ seer ensinados da quellas 
cousas que perteençẽ aa ffe. primeiro 
que baptizados» (VC); «e nõ dyga: 
nos te baptizamos» (S); «aallem de 
Jordam onde estaua Joham baptizando» 
(EE); «e em aquelle logar acustumaua 
Johan morar preegar e baptizar» (EE); 
«baptizara e esteue aly» (VC); «poys 
por que baptizas se nom es Chrysto nen 
Helyas nen propheta» (EE); «e muytos 
hyam a elle: por que os baptizasse» 
(EE); «per que perdoassem os pecados. 
e baptizassem. e que dessem o spiritu 
de adopçõ aaquelles que creessem» 
(VC); «em a qual staua Johãne e 
baptizaua» (VC); «o spiritu sancto que 
em semelhança de poomba desçendeo 
sobre elle quando o baptizauã» (VC); 
«cantẽ todos alleluja. e baptizẽse todos» 
(VC); «ca primeiro o baptizou» (EE); 
«comuem a saber a baptyzar e preegar» 
(EE); «ho que creer e for baptizado 
seera saluo» (EE); «e aquesto pera sua 
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purgaçõ quando forõ baptizados» (VC); 
«A este se pode respõder que se logo 
como o homẽ fosse baptizado se finasse 
daqueste mũdo» (VC); «toda a gẽte foy 
baatizada» (HV); «nũqua ẽsynou nẽ 
fez millagre pubricamẽte atee que foy 
baptizado» (EE); «Jesu seendo de trinta 
ãnos he baptizado» (VC); «do baptismo 
deuo primeiro de seer baptizado» (VC); 
«em o qual som baptizados aquelles 
cujos pecados todos som perdoados» 
(VC); «Quãtos somos baptizados em 
Christo» (EE); «os que sooes baptizados 
em Christo» (EE).

baração, subs. (de baraço + -ão). 
Aumentativo de baraço. Formas: 
baraçõ (VC, 1). Contexto: «E as guellas 
e guarguãta per que sayra a voz de fazer 
e cõcordar a trayçõ que fosse apertada 
cõ o baraçõ» (VC).

baraço, subs. (do árabe maraç, corda). 
Cordel; laço para enforcar. Formas: 
baraço (VC, 3); baraços (VC, 1). 
Contextos: «Em aquesto faziã a elle 
assy como fazer ao ladrõ cõ o baraço 
que legamlho ao collo» (VC); «Fez elle 
azorrague de baraços de cordas» (VC). 

baralha, subs. (segundo uns regressivo 
de baralhar; segundo outros, talvez 
do lat. *varalia, entrelaçamento de 
varas). Barulho; confusão. Formas: 
baralha (TC, 1); baralhas (S, 4; TC, 
1; VC, 1; EE, 1). Contextos: «Se per 
moyto comer e beber ueo a pecado de 
luxuria ou a yra ou a baralha» (TC); 
«Aos boos sen cõtenda com preitos e 
baralhas e os trago a minha tenda» (S); 
«Se foi semeador de discordia ou de 
baralhas» (TC); «em o qual ha baralhas 
e injurias e tẽptaçoões de negocios 
desuairados» (VC); «çihumes: yras: 
baralhas: desauẽças: teymas» (EE).

barão, subs. (do germânico *baro, homem 
livre, pelo lat. medieval barone-m). 
Varão; indivíduo do sexo masculino; 
homem importante ou poderoso; título 
nobiliárquico. Formas: baram (VC, 

1); baraoões (VC, 2); barõ (VC, 13; 
EE, 3); baroeẽs (EE, 1); barões (VC, 1; 
EE, 1); barom (VC, 11; EE, 1); barones 
(VC, 1); barooes (VC, 2); baroões 
(VC, 18; HV, 1; EE, 6); barõoes (VC, 
1); barrões (VC, 1); barroões (VC, 1). 
Contextos: «E chamalhe baram segundo 
diz Bernardo nom por seer marido. mas 
por seer homẽ de virtude e justo» (VC); 
«e guarda dos paruoos e cabeça dos 
baraoões mançebos» (VC); «porque a 
occupaçõ dos actos do barõ e os seos 
afficados cuydados muytas vezes lãça 
fora o requerimẽto do deleito carnal» 
(VC); «e como o barõ nõ deueria casar 
ãte de xxvij» (EE); «Thobias que matou 
sete barões ou maridos de Sarra» (VC); 
«soomẽte os barões de .xx. ãnos açima» 
(EE); «Paramentes bem aa fortelleza 
daqueste barom» (VC); «porque eu 
nom conhoço barom» (VC); «o qual 
foy barom propheta poderoso en fallar 
e obrar diãte de deus»; «Onde diz. (os 
barones de Niniue) que som asyraaos» 
(VC); «E forom crucificados com 
Christo dous barooes» (VC); «E Pilatus 
disse: Baroões outro cõselho eu nõ vejo 
nẽ vos posso dar se nõ que nos demos 
ao emperador» (HV); «E Pilatus disse: 
Baroões outro cõselho eu nõ vejo nẽ 
vos posso dar se nõ que nos demos ao 
emperador e estemos aa sua merçee» 
(VC); «Elles sõ os seus barrões e 
condes e donzees e moços de camara 
e a deestradores» (VC); «vos inclitos 
barroões e ricos homeẽs do ceeo» (VC).

baratar, vb. (do provençal baratar). 
Baratear; menosprezar; desbaratar. 
Formas:  bara taremos (VC,  1) . 
Contexto: «todas cousas faremos e 
barataremos por seermos em outro dia 
saãos daquella infirmidade» (VC).

barato, subs. (regressivo de baratar). 
Aquilo que se vende por baixo preço. 
Formas: baratos (S, 1). Contexto: 
«Aos brujeses e mercadores, de baratos 
e vsuras» (S).
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barba jouis, subs. (do lat. barbam jouis). 
Planta medicinal. Formas: barba jouis 
(RP, 1). Contexto: «Tomaras hũa herua 
que chamã barba jouis» (RP).

barba, subs. (do lat. barba-m). Pelos da 
cara. Formas: barba (VC, 5; HV, 1); 
barbas (S, 4; VC, 1; C, 2); barua (VC, 
2). Contextos: «Outros lhe depenauã 
a muy sancta barba» (VC); «E Titus 
tomou Pilatus polla barba» (HV); «mas 
deuem rrapar as barbas por duas rrezões: 
a primeira por que assy como os cabelos 
das barbas naçem pella superfluydade 
dos homores do estamago» (S); «e elle 
ronpeolhes as vestiduras atees os pãnos 
menores e tiroulhes a meatade das 
barbas» (VC); «E as barbas e coroas 
seram feitas ao menos de quinze em 
quinze dias» (C); «nom atees a barua de 
Aarã» (VC); «E Judas assy meesmo cõ 
maão deestra filhou a barua ou cabeça 
de Christo» (VC).

barbacã, subs. (do árabe-persa barbahhane, 
pelo lat. medieval barbacana-m). 
Abertura feita na muralha que serve de 
observação. Formas: barbacaã (VC, 1). 
Contexto: «assy como cõ muros çercado 
e de barbacaã cõtra deus» (VC).

barbárico, adj. (do grego βαρβαρικός, 
pelo lat. barbaricus, a, um). Bárbaro; 
estrangeiro. Formas: barbarica (VC, 1). 
Contexto: «çidades e vilas a despecto 
de toda gẽte barbarica» (VC).

bárbaro, subs., adj. (do grego βάρβαρος, 
pelo lat. barbarus, a, um). Estrangeiro; 
rude. Formas: barbaras (EE, 1); barbaros 
(VC, 1; EE, 1). Contextos: «(de todallas 
naçoões) barbaras e estranhas» (EE); 
«(nõ serees liures) nõ dos barbaros. mas 
do diaboo» (VC); «Porem reçita Solino 
de alguũs barbaros» (EE).

barbeiro ,  subs.  (do lat .  medieval 
barbariu-m). Indivíduo que tem como 
ofício cortar ou aparar barbas e cabelos. 
Formas: barbeiros (C, 1). Contexto: 
«Pintores, Marçeiros, Barbeiros , 
Ferradores» (C).

barca, subs. (do lat. tardio barca-m). 
Pequeno barco; bote. Formas: barca 
(VC, 39; HV, 3; EE, 2); barcas (VC, 
4); barcha (VC, 17); barchas (VC, 1). 
Contextos: «entrou com seus discipollos 
em hũa barca» (VC); «E foy aparelhada 
hũa barca em que o leuassem a casa 
que estaua em meo de rio» (HV); 
«deu aos apostollos por huũa barca e 
rede» (EE); Esguardou para o laguo e 
vio duas barcas» (VC); «esta naue ou 
barcha significa a ygreja que auia de seer 
hedificada em meyo das naçoões» (VC); 
«meterom se em huũas barchas» (VC).

barelhar, vb. (segundo uns, de baralha + 
-ar; segundo outros, do lat. baraliare). O 
mesmo que baralhar: causar desordem. 
Formas: barelhãdo (S, 1). Contexto: 
«falei e desputey e barelhãdo  e 
contẽdendo cõ alguũs» (S).

barnil, adj. (origem desconhecida). 
Formas: barnil (TC, 1). Contexto: «Se 
he presumtuoso. Se he ypocrita. Se por 
seer muito barnil» (TC).

baroço, subs. O mesmo que baraço. 
Formas: baroço (VC, 1). Contexto: 
«enpero elles tirauam per elle com huũ 
baroço e empuxauãno» (VC)

barqueta, subs. (de barca + -eta). Pequena 
barca. Formas: barqueta (VC, 2). 
Contextos: «de guisa que a barqueta 
ou batel se allaguaua e enchia da agoa» 
(VC); «na popa da barca acerca do 
gouernalho sobre huũ lenho da barqueta 
que tijnha por cabeçal» (VC).

barra, subs. (do lat. medieval barra-m). 
Travessa; peça grossa de metal. Formas: 
barra (HV, 1). Contextos: «e poserõlhe 
hũa barra de ferro diãte dos peitos» 
(HV).

barranco ,  subs. (do lat. hispânico 
barrancu-m). Ravina; precipício. 
Formas: barrãco (EE, 1); barramquo 
(EE, 1). Contexto: «primeiro caãe na 
coua da culpa, segũdo no barrãco do 
fogo» (EE).

barrer, vb. O mesmo que varrer. Formas: 
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barra (VC, 1). Contexto: «cõ a qual 
alimpe e barra da sua carne a podridom» 
(VC).

barregã, subs., adj. (segundo uns, do gótico 
*barika, diminutivo de *baro; segundo 
outros, do árabe barricán, espécie de 
tecido). Mulher que vive com um homem 
sem estar casada com ele; concubina; 
prostituta. Formas: barraguaas (VC, 
1); barregaã (VC, 1); barregaãs (C, 1). 
Contextos: «gouernaaes as cõ booças 
ou barraguaas» (VC); «e que do sexto 
era barregaã ou mançeba» (VC); «A 
qual cõ suas barregaãs ẽ vsos e gastos 
illiçitos despendem esqueçendosse de 
quanto amor e obrigaçã deuem teer a 
suas molheres» (C).

barregueiro, subs. (de barregã + -eiro). 
Homem que vive amantizado com uma 
mulher. Formas: barregueiros (C, 9). 
Contextos: «falla dos clerigos dordẽs 
meores barregueiros» (C); «falla dos 
barregueiros casados» (C); «ou serẽ 
pubricos barregueiros» (C).

barreira, subs. (de barra + -eira). Estacada; 
trincheira. Formas: barreyras (EE, 1). 
Contexto: «pera tomar a Jherusalem os 
romaãos fezerõ tres barreyras» (EE).

barrete, subs. (do francês barrette, este 
do lat. birrum, capote com capuz). 
Chapéu de tecido que se ajusta à cabeça; 
carapuça. Formas: barrete (C, 1); 
barretes (VC, 2; C, 2). Contextos: 
«queremos que nam possam dar nẽ 
trazer golpe em barrete nem vestido 
nem calçado que trouxerem» (VC); «nõ 
cobijçariã de auer as mitras ou barretes 
das dignidades» (VC); «nom façam os 
ditos vestidos de pano de laã de coores 
desonestas nem tragam barretes dellas» 
(VC).

barrica, subs. (talvez do francês barrique). 
Borrifo; salpico. Formas: barrica (VC, 
2). Contextos: «nẽ fica em nos cousa que 
nõ seja barrica de suor da cõpaixom» 
(VC); «per que toda criatura he barrica 
cõ muyto e largo orualho do sancto 

spiritu» (VC).
barricar, vb. (de barrica + -ar). Borrifar; 

salpicar. Formas: barriquẽ (VC, 1). 
Contextos: «A verdade he tal como 
a augua beenta a que todos vaão e se 
ajũtam. empero pooẽ a maão ante o 
rostro que se nom molhẽ ou barriquẽ» 
(VC).

barril, subs. (do provençal baril, este 
do francês barrique). Pipo pequeno. 
Formas: barijs (VC, 1). Contexto: 
«quita me çẽ barijs de olyo que te deuo 
per cõtemplaçõ» (VC).

barro, subs. (talvez de uma base pré-
romana *barrum, pelo lat. medieval 
barru-m). Argila; mistura de argila e 
água. Formas: barro (VC, 9). Contextos: 
«E catino he huũ vaso de barro em que 
lançam qualquer liquor» (VC); «Este he 
tigella ou talhador de barro» (VC); «O 
oleiro he deus em cujo poder e saber he 
de huũ barro fazer vasos e huũs pera bem 
e honrra» (VC); «eu poo e çijnza e barro 
refeçe e vil» (VC).

basílica, subs. (do grego βασιλική, pelo lat. 
basilica-m). Nome da veia cubital que se 
lança na veia axiliar ao longo do braço. 
Formas: basilica (RP, 2). Contextos: 
«ou açerca do articulo que he de muytos 
medicos chamada basilica» (RP); «se 
sãgre em o braço esquerdo do figado, ou 
basilica, ou da meaã» (RP).

basilisco, subs. (do grego βασιλίσκος, pelo 
lat. basiliscu-m). Serpente venenosa. 
Formas: basillisco (VC, 1). Contexto: 
«sobre aquella serpẽte aspede e 
basillisco» (VC).

bastão, subs. (do lat. medieval bastonu-m). 
Pequena vara; bordão. Formas: bastom 
(VC, 4). Contexto: «Por bastom o ceptro 
real. poseromlhe vna cana na maão 
destra» (VC).

bastar, vb. (do grego βαστάζω, pelo lat. 
medieval bastare). Ser bastante ou 
suficiente; chegar. Formas: basta (VC, 
1); bastarom (EE, 1); bastassem (VC, 1). 
Contextos: «basta que achegou o beyjo 
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aa tua sanctissima boca» (VC); «nom 
lhes bastarom dozentos dinheiros de 
pam» (EE); «ou requeria que bastassem 
o alimpador» (VC).

bastardo, adj. (do lat. medieval bastardus, 
a, um, pelo francês antigo bastard). 
Híbrido. Formas: bastardas (VC, 1); 
bastardos (EE, 2). Contextos: «as cousas 
rudes grossas e bastardas som cryamento 
da humildade» (VC); «deytou de fora 
seus figos bastardos» (EE); a figueyra 
deytou fora seus figos bastardos» (EE).

bastecer, vb. (de basto + -ecer; basto, 
regressivo de bastar). O mesmo que 
abastecer: prover; fornecer. Formas: 
basteçido (HV, 1); foy basteçida (HV, 
1). Contextos: «E tinha o castello bem 
basteçido darmas e de viãdas» (HV); «e 
desque foy basteçida meterõ se dẽtro» 
(HV).

batalha ,  subs .  (do la t .  medieval 
battualia-m). Combate; peleja. Formas: 
batailha (VC, 1); batalha (S, 10; VC, 
39; HV, 10; EE, 2); batalhas (S, 3; TC, 
1; VC, 17; HV, 4; EE, 1); batallas (VC, 
1); bathalha (VC, 2); bathalhas (VC, 
1; RP, 1). Contextos: «assy meesmo 
em aquesta vida nos somos como em 
cõtinuada batailha» (VC); «forõ mortos 
ẽ batalha cõ el rey ou ẽperador cõtra 
os ẽmijgos da ffe» (S); «qualquer que 
pelleja na batalha de todallas cousas 
se guarda» (EE); «quando hyam aas 
batalhas faziã nas tendas hũas casas 
pequenas cubertas de pelles de cabras» 
(S); «por esta som feitas grandes guerras 
e batalhas e mortas muytas gentes» 
(TC); «os prinçipes romaãos com 
batalhas muyto valentes» (EE); «nem 
arruido de hostes de gente darmas. nem 
fama de batallas gloriosas» (VC); «E 
aquesto demõstra per semelhãça de huũ 
rey que quer cometer bathalha cõtra 
outro rey» (VC); «quando ha cometa 
apareçe acõteçẽ mortes de gẽtes em 
bathalhas» (RP).

batalhante, adj. (de batalhar + -ante). Que 

batalha; lutador. Formas: batalhãte (VC, 
1). Contexto: «pera demostrar que pella 
terra que he a ygreja ajnda batalhãte 
oraua e derramaua o seu sãgue» (VC).

batel, subs. (do francês antigo batel). 
Barco pequeno. Formas: batel (VC, 
3). Contextos: «e por treu a sua graça 
por marinheyros os apostollos e por 
grumetes os prophetas. e por batel o 
velho e nouo testamento» (VC); «entrou 
a segũda vez no batel pera passar o lago» 
(VC); «de guisa que a barqueta ou batel 
se allaguaua e enchia da agoa» (VC).

bater, vb. (do lat. medieval battere, 
por battuere). Agredir; dar pancadas; 
chocar. Formas: batamos (VC, 1); bate 
(VC, 7); batee (VC, 3); bateo (VC, 1); 
bater (EE, 1; VC, 6); bateres (VC, 1); 
baterom (VC, 1); bates (VC, 1); batesse 
(VC, 1); bathede (VC, 1); batyam (VC, 
1); seer batida (EE, 1). Contextos: «e 
que batamos com perseuerãça pera nos 
abrirem» (VC); «E porque ao que bate 
sera aberto» (VC); «e batee e sera aberta 
a vos» (VC); «nom pedio bem nem 
buscou nẽ bateo como deuya» (VC); 
«ho bater dos dentes de fryo» (EE); «E 
esto te preguntarõ a ty quando bateres aa 
porta: dizendo. Senhor: abrenos» (VC); 
«aly auera martellos que baterom» (VC); 
«E que assi bates aa porta e queres entrar 
per graça» (VC); «e se elle batesse aa 
porta seer lhe hya aberta» (VC); «tocaae 
ou bathede» (VC); «batyam os pectos» 
(VC); «Aquella mirra he escolheita que 
mana da aruore sem seer batida» (EE).

batimento, subs. (de bater + -mento). Ato 
ou efeito de bater; choque. Formas: 
batimento EE, 4); batimentos (EE, 1); 
batimẽto (EE, 4). Contextos: «honde 
auera choro e batimento de dentes» 
(EE); «honde auera choro e batimentos 
de dentes» (EE); «deytallosham no forno 
do fogo hy seera prãto e batimẽto de 
dentes» (EE).

batizado, subs. O mesmo que baptizado. 
Formas: batizado (S, 1). Contexto: 
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«quãto a instruçõ e ensinamẽto que hã 
de fazer os padrinhos ao batizado ou 
confirmado» (S).

bauptismo, subs. O mesmo que baptismo. 
Formas: bauptismo (S, 1; VC, 157; EE, 
46); bauptismos (VC, 1); bauptizmo 
(HV, 1). Contextos: «rresçeberõ o 
saclamento do sancto bauptismo» (S); 
«porque onde o bauptismo da agoa 
he fora lançado per desprezo aly nõ 
aproueita o bauptismo do spiritu nẽ do 
sangue» (VC); «reçeberõ o synal do 
bauptismo» (EE); «ca tantos seriam os 
bauptismos como os bauptizadores» 
(VC); «quãdo Sam Clemẽte ouuio dizer 
ao pouoo que queria bauptizmo ouue muj 
grãde prazer» (HV).

bauptizado ,  subs.  O mesmo que 
baptizado .  Formas:  bauptizado 
(VC, 1); bauptizados (VC, 3; EE, 1). 
Contextos: «nõ he o que tẽ a cabeça 
do bauptizadoiro ou do bauptizado» 
(VC); «Asy johãne bauptizaua por tal 
que os bauptizados per elle viuendo 
dignamente» (VC); «Empero era vijndo 
em elles inuisiuelmente como agora nos 
bauptizados» (EE).

bauptizador, subs. (de baptizado + 
-or). Aquele que baptiza. Formas: 
bauptizador (VC, 1); bauptizadores 
(VC, 1). Contextos: «O bẽauenturado 
caminheyro e sancto bauptizador. e 
grande amjgo de deus Johane» (VC); 
«ca tantos seriam os bauptismos como 
os bauptizadores» (VC).

bauptizar, vb. O mesmo que baptizar. 
Formas: bauptiza (VC, 9); bauptizada 
(EE, 1); bauptizado (VC, 5; EE, 1); 
bauptizãdo (VC, 3); bauptizados (VC, 
1; EE, 1); bauptizam (VC, 1; EE, 1); 
bauptizamos (EE, 1); bauptizando (VC, 
1; EE, 1); bauptizar (VC, 25; EE, 4); 
bauptizara (VC, 2); bauptizares (VC, 
2); bauptizariã (VC, 1); bauptizas (VC, 
1; EE, 1); bauptizasse (VC, 4; EE, 1); 
bauptizaste (VC, 2); bauptizaua (VC, 
19; EE, 1); bauptizauam (VC, 3); 

bauptize (VC, 1); bauptizem (EE, 1); 
bauptizes (VC, 1); bauptizo (VC, 6; 
EE, 2); bauptizou (VC, 11; EE, 3); eram 
bauptizados (VC, 2); eran bautizados (S, 
1); es bauptizado (VC, 3); for bauptizado 
(VC, 2; EE, 1); forom bauptizados (EE, 
2); fosem bauptizados (EE, 1); fosse 
bauptizado (VC, 1); fossem bauptizados 
(VC, 1); foy bauptizado (VC, 10; 
EE, 3); he bauptizado (VC, 5); seer 
bauptizado (VC, 15); seer bauptizados 
(VC, 2); seerem bauptizados (VC, 
1); seerees bauptizados (EE, 1); ser 
bauptizados (VC, 1); serẽ bauptizados 
(VC, 1); serees bauptizados (VC, 1); 
somos bauptizados (VC, 1). Contextos: 
«Forte he o que bauptiza em cõfissam 
dos pecados» (VC); «antre o christaão 
e outra pessoa non bauptizada nõ pode 
seer matrimonio» (EE); «quis primeiro 
seer primeiro bauptizado» (VC); 
«preeguando peendẽça e bauptizãdo 
e acustumando as gẽtes» (VC); «mas 
eram soomẽte bauptizados em nome 
de nosso senhor Jhesu Christo» (EE); 
«Muytos se alimpam e bauptizam» 
(EE); «E em o nouo testamento nos 
bauptizamos em logar de circũçisam» 
(EE); «E como Jhesu chegou a Jurdã 
achou Johãne bauptizando os pecadores» 
(VC); «mas pera que te queres bauptizar 
que nõ tees razõ de peccado» (VC); 
«Estando Jhesu com os discipolos aalẽ 
do Jordom em o lugar onde Johane 
ante bauptizara» (VC); «De me tu 
bauptizares he legitima razom» (VC); 
«estes bauptizariã todollos outros» 
(VC); «e disserom pois porque bauptizas 
se non es Christo nem Helias nem 
propheta» (EE); «como todo o pouoo 
se bauptizasse por Johã depois de Jhesu 
bauptizado» (EE); «onde o bauptizaste 
tu assy como discipollo» (VC); «Onde 
Johã bauptizaua» (EE); «e por tãto 
nom se bauptizauam se nom os judeos» 
(VC); «que huũ bauptize cõ efficacia que 
outro» (VC); «Pode por ventura alguum 
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defender a agua que non se bauptizem 
os que reçeberom o spiritusancto como 
nos» (EE); «rogo te que bauptizes a 
my com estes» (VC); «Eu bauptizo en 
agua» (EE); «Joham bauptizou em agua» 
(EE); «abasta que eram bauptizados per 
o bauptismo de Christo» (VC); «hõde 
dizen que punhã as maãos sobre aquelles 
que eran bautizados» (S); «Assy como 
quando es bauptizado» (VC); «o que 
crer e for bauptizado» (EE); «e todos 
forom bauptizados em Moyses» (EE); 
«ante que fosem bauptizados» (EE); 
«e ajnda depois cõçebido ante que 
fosse bauptizado» (VC); «e padeçerõ 
ante que fossem bauptizados» (VC); 
«E alleuãtãdose foy bauptizado» (EE); 
«Christo he bauptizado per o bauptismo 
de Johãne» (VC); «quis seer bauptizado 
de Johanne» (VC); «reçebia os pera 
seerem bauptizados per Christo» (VC); 
«Mas vos outros seerees bauptizados 
non muytos dias depois daquestes 
no espiritu sancto» (EE); «e desejã 
ser bauptizados» (VC); «para serẽ 
bauptizados delle» (VC); «ca serees 
bauptizados do bauptismo» (VC); 
«quando somos bauptizados no misterio 
da sua paixõ» (VC).

bautismo, subs. O mesmo que baptismo. 
Formas: bautismo (S, 195; TC, 3; VC, 
11; HV, 4; C, 9; EE, 8); bautizmo (HV, 
1); bautysmo (S, 6). Contextos: «he ho 
carater que reçebemos em no bautismo, 
que he sygnal de christãdade» (S); «Quẽ 
pede a cõfisõ e comunhõ e bautismo 
e depois perde a fala» (TC); «preegou 
o bautismo da peendença» (VC); «os 
quaaes desejam ho bautismo» (EE); 
«dizẽdo aquellas sanctas oraçoões 
de bautizmo» (HV); «Destes dous 
sacramẽtos, bautysmo e confirmaçom, 
nasçe este debdo spiritual soomẽte e nom 
de alguũ dos outros sacramẽtos» (S).

bautizado, subs. O mesmo que baptizado. 
Formas: bautiszado (S, 2); bautizado (S, 
7); bautizados (C, 1). Contextos: «pero 

se fforen filhos adoptiuos, ben poderian 
cassar con este bautiszado» (S); «Açerca 
da materia que he o bautizado e da augua 
podẽ naçer algũas duuidas» (S); «muitos 
de nossos subditos que am nomes de 
bautizados e confirmados» (C).

bautizar, vb. O mesmo que baptizar. 
Formas: bautiszado (S, 1); bautiza (S, 
15; TC, 2); bautizada (S, 2); bautizade (S, 
1); bautizado (S, 2; HV, 1); bautizãdoas 
(S, 1); bautizados (S, 1); bautizae (HV, 
1); bautizala (S, 2); bautizamos (S, 1); 
bautizanos (HV, 1); bautizar (S, 38; TC, 
1; HV, 6; C, 6); bautizaram (TC, 1); 
bautizarees (HV, 1); bautizareis (HV, 
1); bautizarem (C, 1); bautizarey (HV, 
2); bautizaria (S, 2); bautizarõ (HV, 
1); bautizarõno (HV, 1); bautizarse (S, 
1); bautizase (S, 7); bautizasem (S, 2); 
bautizasse (S, 1); bautizassem (C, 1); 
bautizaua (VC, 2); bautizauã (HV, 1); 
bautize (S, 1; VC, 1; C, 2); bautizedes 
(HV, 1); bautizees (HV, 3); bautizeo (S, 
1); bautizo (S, 28); bautizou (S, 2; HV, 
4); bautyza (S, 1); era bautizado (S, 2); es 
bautizado (S, 4); for bautizada (S, 1); for 
bautizado (S, 1; TC, 1); forõ bautizados 
(HV, 1); foron bautizados (S, 1); fose 
bautizado (S, 4); fosse bautizado (S, 2); 
foy bautizada (HV, 1); foy bautizado 
(S, 2; VC, 1; HV, 1); he bautiszado (S, 
2); he bautizada (S, 3); he bautizado 
(S, 12); sam bautizados (C, 1); seer 
bautizada (S, 2); seer bautizado (S, 15); 
seer bautizados (S, 2); seja bautizado (S, 
3); ser bautizada (S, 1); ser bautizado 
(S, 7; C, 1); seria bautizado (S, 1); som 
bautizados (S, 2); somos bautizados 
(VC, 1); son bautizados (S, 1); sser 
bautizado (S, 1); ssom bautizados (S, 
1). Contextos: «A segũda ẽtre o que he 
confirmado ou bautiszado» (S); «Item 
quẽ se crisma duas uezes ou bautiza nõ 
deue de seer iulgado como leigo» (TC); 
«se casase cõ algũa molher bautizada» 
(S); «yde e bautizade todas as gẽtes» 
(S); «e sayose bautizado» (HV); «ẽsinae 
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todalas gẽtes bautizãdoas» (S); «e sobre 
os cathecominos que non son aynda 
bautizados» (S); «e bautizae a todos 
aquelles que poderdes cõuerter» (HV); 
«deuẽ abrir a mãy e tirar a creatura e 
bautizala» (S); «Se o que bautiza disese: 
eu vos bautizo, ou: nos te bautizamos, nõ 
seria bautismo» (S); «e diziã todos a hũa 
voz: Senhor bautizanos» (HV); «Quẽ 
se bautizar duas uezes per nõ saber nõ 
peca» (TC); «O quarto he os que dormem 
com as que bautizaram» (TC); «rogo vos 
que nos vamos a ygreja e bautizarees» 
(HV); «logo vos bautizareis» (HV); «E 
que quamdo os bautizarem que lhes 
nam reçebam mays que huum padrinho 
e huuã madrinha» (C); «mas vos sabee 
que eu me nõ bautizarey ate que eu 
nõ vingue a morte de Jesu Christo» 
(VC); «e huũ bautizaria a muitos» (S); 
«e depois se bautizarõ Jacob e Jafel e 
seu sobrinho e o mestresalla» (HV); 
«E esta dona Clarissa tinha huũ filho 
e bautizarõno em Jherusalẽ» (HV); «E 
se algũ cathecomino, que he ao que 
ẽsinã a ffe pera bautizarse» (S); «por 
que a entẽçom do que bautizase mais 
achegase ao bautismo» (S); «assy como 
sse teuesem a huũ omẽ e ho atassem de 
pees e maãos e o bautizasem per força» 
(S); «nõ achãdo quen o bautizasse» (S); 
«por que aos apostollos como saçerdotes 
foy mãdado que bautizassem» (C); «e 
seendo prestes todos os que bautizaua» 
(VC); «se cõuertiã a a fee catholica e 
se bautizauã cõ muy grande deuoçõ» 
(HV); «en tempo de neçessydade o 
pode bautizar ou fazer que outro o 
bautize» (S); «E depois senhor a mester 
que vos bautizedes cõ a augoa» (HV); 
«por o seu amor vos bautizees e vos 
cõuertaees a fee catholica» (HV); «E 
se non foy ben gardada, bautizeo outra 
vez e supra o que faleçeo» (S); «eu te 
bautizo em nome do padre e do filho e 
do spiritu santo» (S); «sse o saçerdote 
conheçer a sua afilhada que bautizou 

ou fez confirmar» (S); «Outrosi o que 
bautyza deue aver ẽtençon que entẽda 
que asi como laua o corpo de fora» (S); 
«era duuida sse era bautizado» (S); «Se 
es bautizado, eu nom te rrebautizo» (S); 
«quem matar seu filho e for bautizado 
faça tres anos peemdẽça» (TC); «logo 
tãto que forõ bautizados se acharõ 
limpos e saãos de doẽça» (VC); «em o 
qual foron bautizados os ynoçentes» (S); 
«Se alguũ fose bautizado per força» (S); 
«o que fosse bautizado logo rreçebese 
este sacramento o mais breue que 
podesse» (S); «e depois estabeleçeo as 
fõtes nas quaaes foy bautizada Veronica 
primeiramente» (HV); «que bem podẽ 
bautizar» (S); «A primeyra antre ho 
que he bautiszado ou confirmado e 
aquele que ho tem e apresenta» (S); 
«muitos sam bautizados sem o dito 
olio» (C); «A segũda a pessoa que ha 
de seer bautizada» (S); «E o costume 
he que seja bautizado huũa vez e nõ 
tres» (S); «quando per Sam Joham 
quis ser bautizado» (C); «era duuida se 
seria bautizado e deueria ser enterrado 
em çimiterio» (S); «e sobre os que non 
som bautizados que estam em poderyo 
do enmijgo da humanal linhagen» (S); 
«Somos bautizados do senhor no spiritu 
sancto» (VC); «A segũda os que non 
son bautizados» (S); «Se o louco ou o 
que dorme pode sser bautizado» (S); 
«Confirmaçom he hũa graça comprida 
de Deus que arma e enssyna e esforça 
os que ssom bautizados» (S).

beatificado, subs. (do part. de beatificar). O 
que foi beatificado. Formas: beatificados 
(VC, 1). Contexto: «e em comprimento 
outro sy do mereçimento de todollos 
beatificados e em cõplimento da graça 
de todollos justificados» (VC).

beatificar, vb. (do lat. beatificare). 
Proceder à beatificação de algum cristão; 
santificar. Formas: beatificãdo (VC, 1); 
fosse beatifficado (VC, 1). Contextos: 
«(E diselhe Jesu) beatificãdo a sua 
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cõfissõ» (VC); «ca por tanto deos foy 
feyto homem porque todo o homem em 
elle fosse beatifficado» (VC).

beatíssimo, adj. (do lat. beatissimus, a, 
um). Superlativo de beato; santíssimo. 
Formas: beatissima (VC, 1). Contexto: 
«Assy que a forma da alma raçional nõ 
he outra cousa se nõ hũa reluzẽça ou 
spelho da beatissima trijndade» (VC).

bêbado, subs. O mesmo que bêbedo. 
Formas: bebado (VC, 2; EE, 1); bebados 
(VC, 1; EE, 3). Contextos: «Aquelle 
deue seer posto por pastor e presidẽte 
sobre os outros que he bebado cõ 
vinho da caridade» (VC); «e huũ ha 
fame e outro esta bebado» (EE); «nẽ 
enganadores: nẽ bebados» (VC); «E 
quando forẽ bebados» (EE); «comer e 
beber cõ os bebados» (EE).

bebedice, subs. (de bêbedo + -ice). Estado 
ou vício da embrieguez; gulodice. 
Formas: bebedice (S, 1; TC, 2); 
bebediçe (S, 10; VC, 5); bebediçes (S, 
1; EE, 4); bebedyçe (S, 4); bebidiçe (S, 
1); bebedyce (TC, 1); bebydiçe (S, 1, TC, 
1); beuedice (VC, 1); beuediçe (VC, 4); 
beuedices (TC, 1); beuediçes (VC, 3); 
beuidiçe (VC, 1). Contextos: «A terceira 
he ebrietas, que he bebedice» (S); 
«Quem tomar o corpo de Ihesu Christo 
per bebedice se for leigo faça .xl. dias 
de peemdença» (TC); «sse hy non foy 
gargantuyçe nen bebediçe» (S); «obrarõ 
muytos males por bebediçe e dileitos» 
(VC); «viuẽ mal e disolutamente en 
luxuria e em bebediçes» (S); «Nom em 
comeres demasiados e bebediçes» (EE); 
«per gargãtuyce e per bebedyce» (TC); 
«E se de bebydiçe de todo ten perdido 
ho ẽtẽdimento e rrezon» (S); «todo 
homem e toda molher que com bebydiçe 
fezer alguũ pecado» (TC); «porque 
mais forte he a beuedice do mosto que 
do vinho lĩpo» (VC); «e que mude a 
destẽperança da beuediçe em tẽperança 
de gulla» (VC); «ẽtõ se esforçã mays 
de obrar as cousas çuias e desonestas e 

beuedices» (TC); «deue cuydar em boas 
obras nom nos comeres e beuediçes» 
(VC); «(e quãdo forẽ auondados entom 
pooẽ o que nõ he tam bõo) por temperar 
a beuidiçe» (VC).

bêbedo, subs., adj. (do lat. bibitus, a, um, 
part. passado de bibere). Que ou o que 
está conturbado por ter bebido alguma 
bebida alcoólica; ébrio. Formas: bebedo 
(S, 4; TC, 2; VC, 1); bebedos (VC, 2); 
beuedos (VC, 3). Contextos: «Ha gula 
pode pregũtar: foste bebedo» (S); «Se 
bebeo sobeio. Se foy bebedo» (TC); 
«cõfesese se lhe aconteceo em alguũ 
tempo seer bebedo» (TC); «e bebedo 
estaua aquelle que de huũa gota de vinho 
çellestrial que bebera queria fazer tres 
tabernas» (VC); «nẽ faremos conta algũa 
das cousas presentes assi como bebedos 
de hũa muj boa bebediçe» (VC); «Esto 
he que erã muyto beuedos e muyto 
toruados» (VC); «mostrando como nõ 
erã beuedos» (VC).

bebedoiro, adj. (de bebido + -oiro). Que 
se bebe. Formas: bebedoiras (VC, 1). 
Contexto: «assi como bebedos de hũa 
muj boa bebediçe de cobijça das cousas 
bebedoiras» (VC).

bebedor, subs. (do lat. bibitore-m). Aquele 
que bebe; bêbedo. Formas: bebedor 
(EE, 2); bebedores (VC, 1); beuedores 
(VC, 1). Contextos: «eis aquy ho 
homem gargantom e bebedor de vinho» 
(EE); «erã os homẽs comedores e 
bebedores» (VC); «e daqui quis elle 
entender que os comedores e beuedores 
da sua carne e do seu sãgue erã aquelles 
que estauã» (VC).

bebente, adj. (do lat. bibente-m, part. 
presente de bibere). Que bebe. Formas: 
beuẽte (VC, 1). Contexto: «nõ fora 
chamado per elle Joham nõ comẽte nẽ 
beuẽte» (VC).

beber, vb., subs. (do lat. bibere). Ingerir 
líquidos. Formas: beba (S, 2; TC, 1; 
VC, 2; C, 1; EE, 2); bebaaes (VC, 1); 
bebamos (VC, 3; EE, 1); beban (S, 1); 
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bebas (VC, 2); bebe (S, 4; TC, 1; VC, 
10; EE, 9); bebẽ (VC, 1; EE, 1); bebẽdo 
(S, 2; VC, 6; EE, 1); bebẽdoa (VC, 1); 
bebee (VC, 1); bebeẽ (EE, 1); bebello 
(VC, 1); bebem (S, 1; TC, 1; EE, 2); 
bebemdo (S, 1; TC, 1); bebemos (VC, 
2; EE, 6); bebendo (S, 2; VC, 4; EE, 
6); bebeo (S, 3; TC, 3; VC, 13; EE, 2); 
beber (S, 34; TC, 13; VC, 106; HV, 2; 
C, 2; EE, 31; RP, 3); bebera (S, 2; VC, 
3; EE, 2); beberas (VC, 1); beberdes 
(VC, 2; EE, 7); beberees (VC, 1; EE, 
2); beberem (EE, 1); beberemos (VC, 1; 
EE, 2); beberen (EE, 1); beberey (VC, 
1); beberia (S, 1; VC, 1); beberias (VC, 
1); bebermos (VC, 1); beberõ (HV, 1; 
EE, 1); bebese (S, 3); bebesen (S, 1); 
bebesse (S, 1; VC, 1); bebeste (S, 2; 
VC, 2); bebey (S, 1); bebia (VC, 3); 
bebiã (VC, 2; EE, 2); bebiam (EE, 2); 
bebo (S, 1; VC, 1); beby (S, 1; VC, 1); 
bebydo (S, 3); beua (VC, 6); beuaaes 
(VC, 1); beuam (VC, 1); beue (VC, 2); 
beuẽ (TC, 1; VC, 4); beuẽdo (VC, 1); 
beuee (VC, 1); beuellos (VC, 1); beuem 
(VC, 1); beuemos (VC, 2); beueo (VC, 
2); beuer (TC, 4; VC, 17); beuera (VC, 
1); beueras (VC, 1); beuerees (VC, 1); 
beuerem (VC, 1); beueres (VC, 2); beues 
(VC, 1); beuesse (VC, 2); beuessem 
(VC, 1); beuia (VC, 5); beuiã (VC, 2); 
bibiam (EE, 1); ouuer bebido (S, 1). 
Contextos: «nom beba uinho» (TC); 
«que vos coymaaes e bebaaes sobre a 
minha mesa em o meu regno» (VC); 
«poys comamos e bebamos a sabedoria 
de deus» (EE); «nom coman nen beban 
e tenhã abstinẽçia» (S); «e apartaas e 
fazeas lançar leyte que coymas e bebas 
e em que te mãtenhas» (VC); «A .xv. 
se bebe amtes de comer aos dias do 
ieiuũ» (TC); «e preeguntasse se os que 
resurgem comem e bebẽ mays» (EE); 
«pequey no gosto comendo e bebẽdo 
com grãde cobijça» (S); «comendoa e 
bebẽdoa ou ajnda pensandoa» (VC); 
«bebee daqueste todos» (VC); «os que 

comem ajnda auerã fame: os que bebeẽ 
sede» (EE); «mas bebello com aligria 
e prazer» (VC); «comen e bebem sem 
tẽpo» (TC); «Pequey nos outros dias 
comendo e bebemdo ante ora e depos 
hora» (TC); «Diante de ty comemos e 
bebemos» (EE); «e comẽdo e bebendo 
allem do que abasta a natureza» (S); 
«e comeo e bebeo cõ elles» (S); «se 
comeo ou bebeo desordenadamente» 
(TC); «Se prolomgou o comer e o beber 
deleitãdose en elo» (TC); «A quarta se 
fez ou deu ha comer ou de beber algũas 
eruas» (TC); «beber muy boõ vinho ou 
bõa çerueja» (RP); «ha de beber hũa 
bõa vez de vinho ou çerueja» (RP); «da 
ho a beber aquelle que teuer apostema» 
(RP); «e bebera huũ pouco de vynho» 
(S); «E entom beberas tu com o teu 
amado da beberagem do fel e da sua 
amargura» (VC); «se nõ comerdes a 
carne do filho da virgem e beberdes 
os eu sangue: non auerees vida» (EE); 
«Meu calez por çerto beberees» (EE); 
«E se beberem algũa cousa peçonheenta 
nom lhes fara mal» (EE); «ou que 
beberemos ou de que nos vistiremos» 
(EE); «E se alguũa cousa peçonhosa 
beberen non lhes fara mal» (EE); «non 
beberey daqui adeãte da geeraçã ou naçã 
da vide» (VC); «Conuidaste a outros 
pera que bebesen a qual beberia mais 
ou ha beber muito» (S); «e que todollos 
vituperios e vergonhas e emfamaçoões 
mais do que se poderia penssar beberias 
como vinho» (VC); «por nos comermos 
bem e bebermos» (VC); «nõ comerõ 
nẽ beberõ que nõ tinhã que comer» 
(HV); «saluo se bebese de mais do que 
deue» (S); «sse ho ssaçerdote dissesse 
matynas ante da noucte e depois bebesse 
e comesse» (S); «Comeste bẽ e bebeste» 
(S); «E depois que tomou ho callez en 
suas sanctas maãos e o benzeo e deu 
a seus diçipolos dizendo: bebey todos 
delle» (S); «alli comia e bebia cõ seus 
discipollos» (VC); «porque aquello 
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que comiã e bebiã tomauã e robauã 
aos outros» (VC); «comiam e bebiam 
e casauam e fazian vodas» (EE); «E 
se como ou bebo ou durmo ou faço 
outra coussa» (S); «comy e beby muyto 
mais do que devera» (S); «despois que 
ouuese comido ou bebydo çelebrase» 
(S); «porque a rrazõ beua daquella augua 
da deuoçom» (VC); «ora coymaaes ora 
beuaaes» (VC); «e ally soruã e beuam 
e aprendam aquello que diguam» (VC); 
«Aquesta he a fõte de que nõ beue o 
strãgeiro e alheo mas soomẽte os seus» 
(VC); «as molheres que beuẽ beuerageẽs 
para auerẽ de mouer» (TC); «andarõ de 
casa em casa comẽdo e beuẽdo» (VC); 
«filhae e beuee daqueste todos» (VC); 
«assy como amargosos beuellos asinha 
e passar per elles e leyxallos» (VC); «e 
a queste se mostra que beuem os anjeos 
com prazer e de boamente» (VC); «per 
ventura nom comemos e beuemos nos 
açerca de ti» (VC); «Vinho nẽ çerueja 
nõ beueo» (VC); «Nõ garda a festa por 
moyto comer nẽ beuer» (TC); «des 
aquella hora que beuera do callez do 
senhor» (VC); «logo beueras da augoa 
da graça da saude» (VC); «que comerees 
ou que beuerees ou que vestiduras 
darees ao vosso corpo» (VC); «E se 
beuerem algũa peçonha mortal: non lhes 
empeçera» (VC); «Comerees e beueres 
aquello que elles teuerẽ de seu» (VC); 
«E quando manjas o corpo e beues 
o sangue do senhor entom entra elle 
dentro no teu coberto» (VC); «porque 
apresentou peçonha como quer que nom 
ouue hy quem a beuesse» (VC); «seria 
causa de morte de todos aquelles que 
beuessem della» (VC); «e comia e beuia 
e fallaua» (VC); «e os que beuiã nas 
tauernas faziam cantares delle» (VC); 
«mas bibiam da pedra espiritual que os 
juntamente seguia e a pedra era Christo» 
(EE); «o que ouuer bebido augua» (S).

beber 2, subs. (do verbo beber). Ação de 
beber; bebida. Formas: beber (S, 1; 

TC, 1; VC, 19; C, 2; EE, 4); beberes 
(VC, 2; EE, 1); beuer (VC, 1); beueres 
(VC, 1). Contextos: «e çeean das 
viandas e do beber por que nõ sejam 
grossos» (S); «Se prolomgou o comer 
e o beber deleitãdose en elo» (TC); 
«quanto foy temperado em seu comer 
e beber» (VC); «se algũas vezes lhe 
apresentam o comer o beber» (VC); 
«ha de pregũtar do beber» (C); «E todos 
beberõ este meesmo beber espiritual» 
(EE); «e guardauã se de partiçipar cõ 
elles em comeres nẽ beberes» (VC); 
«(em bebediçes) .s. beberes demasiados. 
(camas) .s. preguiças» (EE); o senhor de 
a my abstinencia complidoyra do comer 
e beuer» (VC); «e cõ mãjares e beueres 
a gouernaua e criaua aadedentro» (VC).

beberagem, subs. (do lat. medieval 
biberagiu-m, pelo francês breuvage). 
Bebida de sabor desagradável; poção. 
Formas: beberagẽ (VC, 5); beberagem 
(VC, 2); beberagens (S, 1); beberajẽ 
(VC, 3); beberajem (VC, 1); bebragẽ 
(VC, 1); bebragem (VC, 2); beueragẽ 
(VC, 4); beuerageẽs (TC, 1; VC, 1); 
beuerajẽ (VC, 2); beuerajeẽs (VC, 1). 
Contextos: «dãlhe de comer e de beber 
mãjar e beberagẽ de fora» (VC); «E 
entom beberas tu com o teu amado da 
beberagem do fel e da sua amargura» 
(VC); «dey heruas e beberagens pera 
que algũas fezessen aborto» (S); «nõ 
bebera o vaso ou beberajẽ da tribullaçõ» 
(VC); «e depois minystra a beberajem 
ou purgua» (VC); «A primeira por se 
mostrar a malicia daquelles que lhe 
dauam tal bebragẽ» (VC); «E assy 
que duas vezes ouue bebragem» (VC); 
«ilhamos primeiro hũa beueragẽ de 
purgaçõ» (VC); «as molheres que beuẽ 
beuerageẽs» (TC); «nõ por essa meesma 
beuerajẽ lhe prazer» (VC); «entom 
beyjos que vençẽ as doçes beuerajeẽs» 
(VC).

beberrão, subs. (de beber + -r- + -ão). 
O que bebe em demasiada; bêbedo. 
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Formas: beberrã (VC, 1); beuerrã 
(VC, 2). Contextos: «E outras vezes 
guarguãtam e beberrã» (VC); «e he 
gargantã e beuerrã» (VC); «Este homẽ 
guarguãtã e beuerrã he e amigo e 
cõpanheiro dos publicanos» (VC).

bêboda, subs. O mesmo que bêbeda, 
feminino de bêbedo. Formas: beboda 
(VC, 1). Contexto: «E Maria asy como 
beboda respondeolhe como a ortollã» 
(VC).

beço, subs. O mesmo que beiço. Formas: 
beços (VC, 1). Contexto: «seria cousa 
justa de te mandar tirar os olhos e cortar 
os narizes e orelhas e beços» (VC).

beguino, subs. (do francês béguin). 
Recolhido em regime de clausura mas 
que não fez votos religiosos. Formas: 
beguinos (VC, 1). Contexto: «Estas 
so aquellas que enchẽ as claustras dos 
mõges e os desertos de beguinos» (VC).

beiço, subs. (talvez do céltico baykkyon, 
boca de lábios grossos). Lábio. Formas: 
beiços (S, 1; VC, 5; EE, 5); beyços (VC, 
4; EE, 1). Contextos: «non aproueita 
ho arroydo dos beiços se o coraçon esta 
mudo» (S); «Poõe senhor guarda aa 
minha boca e porta darredor dos meus 
beiços» (VC); «tenho ẽçujados meus 
beiços» (EE); «Aqueste poboo com os 
beyços e nõ de coraçõ» (VC); «os beyços 
do sabedor semearã sçiẽçia» (EE).

beijar, vb. (do lat. basiare). Roçar os 
lábios sobre; oscular. Formas: beiga 
(S, 1); beige (S, 1); beija (S, 1; VC, 2); 
beijaa (S, 1); beijãdo (VC, 1); beijam 
(S, 1); beijandoas (S, 1); beijar (S, 2; 
VC, 8; HV, 2; EE, 1); beijaras (VC, 2); 
beijarem (VC, 1); beijaronlhe (VC, 1); 
beijauao (VC, 1); beije (VC, 1); beijo 
(VC, 1); beijou (VC, 2); beijou ho 
(VC, 1); bejando (VC, 1); bejaos (VC, 
1); bejarom (VC, 1); bejaua (VC, 1); 
bejauaos (VC, 1); beyga (S, 2); beyja 
(S, 6; VC, 5); beyjã (S, 1; VC, 1); beyjaa 
(S, 1); beyjaae (VC, 1); beyjado (S, 
1); beyjãdo (VC, 1); beyjãdo lhe (VC, 

1); beyjãdoa (VC, 1); beyjalhe (S, 1); 
beyjam (S, 1); beyjamos (VC, 1); beyjan 
(S, 1); beyjando (VC, 2); beyjandoa (S, 
1); beyjandolhe (VC, 1); beyjar (S, 3; 
VC, 9; EE, 1); beyjarey (VC, 1); beyjarõ 
(VC, 1); beyjarom (VC, 1); beyjasme 
(VC, 1); beyjaste (VC, 1; EE, 2); beyjaua 
(VC, 3); beyjaua as (VC, 1); beyjauaaos 
(VC, 1); beyjauao (VC, 2); beyjauaos 
(EE, 2); beyje (VC, 1); beyjeme (VC, 
1); beyjou (VC, 1; EE, 1); beyjouo (VC, 
3); es beyjada (VC, 1); veige (VC, 1). 
Contextos: «E o saçerdote beiga ẽ no 
altar» (S); «E logo subese ao altar e beige 
ẽ meo delle» (S); «sobese ao altar e beija 
em meo dele» (S); «E beijaa, a sygnificar 
que pede paz do corpo e da vontade» (S); 
«mas agora beijãdo os pees do senhor 
apeguaua cõ as suas peeguadas» (VC); 
«como quer que alguũs beijam noue 
vezes en no altar» (S); «asçẽdy e ẽduzy 
a loxuria muytas molheres beijandoas e ẽ 
alguũs logares e tẽpos non conuinhaues» 
(S); «E começou ha braçallo e beijar» 
(HV); «e entom muy deuotemente lhe 
beijaras as maãos e pees» (VC); «em 
dia de emdoenças jaz a cruz no chaão 
para a beijarem» (VC); «E filharomno 
e beijaronlhe os pees» (VC); «e com 
grande desejo beijauao» (VC); «e que 
os beije cõ os beyjos de deuota oraçõ» 
(VC); «e alimpoua e beijo a sua boca» 
(VC); «e beijou cõ a sua boca» (VC); 
«e porẽ se diz e beijou ho» (VC); «e 
bejando as chaguas seja tingido do seu 
singullar sangue» (VC); «e bejaos na 
boca» (VC); «A misericordia e a verdade 
se encontrarom e a justiça e a paz se 
bejarom» (VC); «e qualquer cousa que 
nas scripturas da encarnaçom lija bejaua 
e abraçaua» (VC); «e creçendo mais 
o amor bejauaos doçemente» (VC); 
«beyga ẽ no altar» (S); «beyja os pees da 
magestade e do cruçifixo» (S); «E outros 
beyjã tres vezes» (S); «E o saçerdote 
sygnase con ha patena e beyjaa» (S); 
«jnclinaae os geolhos e beyjaae e dizee 
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Aue Maria» (VC); «Beyjado o altar, 
o saçerdote pasasse a destra parte do 
altar» (S); «beyjãdo deuotamẽte os seus 
pees» (VC); «e beyjãdo lhe os pees 
filharõno e leuarõno ao moymento» 
(VC); «poendo os geolhos em terra e 
beyjãdoa» (VC); «beyjalhe a maão» 
(S); «beyjam ha patena» (S); «E nos 
tamtas vezes o beyjamos. quantas 
vezes somos compungidos em seu 
amor» (VC); «senpre lhe beyjan a 
maão» (S); «beyjando ameude a terra 
que era molhada do sangue» (VC); 
«dandolhe doces ou beyjandoa» (S); 
«mas ante que te partas encomendate a 
sam Joham beyjandolhe os pees» (VC); 
«O que oferesçe deue beyjar a maão do 
saçerdote e signyfica ffe con obra» (S); 
«Nõ os tocarey nẽ os beyjarey» (VC); 
«E adorarõ e beyjarõ a cruz» (VC); «E 
aa fim os magos beyjarom os pees ao 
menino» (VC); «Beyjasme e veesme 
aseytar» (VC); «Nõ me beyjaste» (EE); 
«Lauou ella assy e alimpou as chaguas 
emsangoentadas e beyjaua as. e beyjaua 
a sua façe muy sancta» (VC); «lauou 
os pees do senhor e alimpouos cõ seus 
cabellos e beyjauaaos e vntaua» (VC); 
«e o moço Jesu veendo a madre veosse 
pera ela o qual ella reçebeo e beyjauao 
doçemente» (VC); «dos quaaes ante auia 
mal vsado pera fermosura de seu rostro 
(e beyjauaos.)» (EE); «beyje a terra 
em memoria e representaçõ daquesto 
meesmo» (VC); «beyjeme do beyjo 
da sua boca» (VC); «e ella emtom ho 
tomou em seus braços e beyjou suas 
chagas» (EE); «Beyjouo como amjgo 
mas jmijgo era» (VC); «Tãtas vezes 
senhora es beyjada quantas es saudada 
per este verso Aue Maria» (VC); «abraçe 
nos braços da alma e veige aquello que 
de todas forças desejo» (VC).

beijo, subs. (do lat. basiu-m). Ato de beijar; 
toque dos lábios numa pesso

a ou objeto; ósculo. Formas: beiios (TC, 
1); beijo (VC, 9); beijos (VC, 2); bejo 

(VC, 1); beyjo (VC, 23; EE, 2); beyjos 
(VC, 8; EE, 3). Contextos: «Item em 
esta maneyra diga dos beiios e abraços» 
(TC); «nõ lhe deu beijo que he signal 
de amizade» (VC); «e amolhẽtaos cõ 
beijos» (VC); «da lhe bejo de piedade» 
(VC); «porque tomaaes por signal o 
beyjo do treedor» (VC); «Non soomente 
me deu huũ beyjo: mas muytos» (EE); 
«e que os beije cõ os beyjos de deuota 
oraçõ» (VC); «com beyjos e abraços de 
molheres» (EE).

beira, subs. (do lat. medieval baria-m, 
barra, travessa). Borda; limite; orla; 
proximidade. Formas: beyra (EE, 2). 
Contextos: «E ja amanheeçẽdo esteue 
Jhesu Christo na beyra do mar» (EE); 
«do nauio na beyra» (EE).

beleza, subs. (do lat. vulgar *bellitia-m, 
pelo provençal belleza). Qualidade do 
que é belo; fomosura. Formas: belleza 
(VC, 1). Contexto: «Oo bõa cruz que 
reçebeste fremosura e belleza dos 
mẽbros do senhor» (VC).

bélico, adj. (do lat. bellicus, a, um). 
Relativo à guerra. Formas: bellico (VC, 
1). Contexto: «em bellico campo onde 
perderse» (VC).

belo, adj. (do lat. bellus, a, um). Bonito; que 
tem formas e proporções consideradas 
perfeitas. Formas: bella (VC, 2); bellas 
(VC, 1); bello (VC, 1). Contextos: «a 
qual foy muy bella e fremosa» (VC); «e 
as flores do veraão fremosas e colloradas 
de fremosura e bellas collores» (VC); 
«tijnha no reguaço huũ menino muy 
bello» (VC).

bélua, subs. (do lat. bellua-m). Animal de 
grande porte. Formas: beluas (VC, 1). 
Contexto: «que cobijça era aquesta dos 
homẽs tã grãde que as beluas marinhas 
quãdo som mingoadas e famijntas» 
(VC).

bem, subs., adv. (do subs. lat. bene-m e 
do adv. lat. bene). Benefício; riqueza; 
convenientemente; de boa maneira. 
Formas: bẽ (S, 35; TC, 30; VC, 655; 
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HV, 28; C, 10; EE, 34; RP, 3); beẽ (VC, 
3); beems (VC, 7); beens (S, 4; TC, 1; 
VC, 11; EE, 28); bees (VC, 2); beẽs (S, 
138; TC, 5; VC, 471; C, 19; EE, 83); bẽes 
(SG, 1; S, 7; TC, 1); bem (SG, 1; S, 99; 
TC, 65; VC, 727; HV, 20; C, 43; EE, 150; 
RP, 5); ben (S, 66; C, 1; EE, 18); bens 
(EE, 2); bẽs (VC, 1). Contextos: «se se 
doẽ do bẽ alheo e do mal se lhe prouue» 
(TC); «E se uir que se sabe bẽ cõfessar 
nõ faça mais se nõ reprendaa» (TC); «E 
bẽ asi pode seer dito» (TC); «se deue o 
homẽ de afastar do mal e inclinar se ao 
bẽ» (RP); «e tudo bẽ pisado, põlho ẽçima 
da apostema» (RP); «porque husando 
beẽ de taaes cousas pode o homẽ 
percalçar o grato ou gualardõ çellesttial» 
(VC); «Senhor Jhesu Christo rico de 
todos beems e dador delles» (VC); «se 
fez perdemte alguus beens alguem per 
qualquer maneira que seia» (TC); «elle 
he exemplo verdadeyro de todollos 
beens» (EE); «Pode se ajnda per os çinco 
marcos entẽder os bees de natura» (VC); 
«enueja he tristeza dos beẽs alheos» (S); 
«A sexta se conparte con os pobres os 
beẽs que lhe Deus da» (TC); «ficarom 
moitos bẽes de seus padres» (TC); 
«segũdo lhes bem parescer» (SG); «Se 
se doeo do bem de seu proximo» (TC); 
«pera seer boo iuiz e manteer bem 
seu estado deue a seer dereyto» (TC); 
«Bem asy todo aquel que quebrãtar os 
mãdamẽtos de Deus» (TC); «Porque 
sayba deitar o mal e escolher o bem» 
(EE); «o ha de poer em maneira que se 
entenda e ao sentido pareça bem» (EE); 
«se deue bem de guardar a casa» (RP); 
«Sangria huũa vez em huũ mes se pode 
bem fazer» (RP); «enueja he doersse do 
ben de seu proximo» (S); «tres maneiras 
ha de bens» (EE); «nõ me ache vago e 
vazio de bẽs» (VC).

bem-andança, subs. (de bem + andança). 
Boa sorte;  fel icidade.  Formas: 
Contexto:  «bẽ andãças (VC, 1). 
Contexto: «Estas cousas me soportã 

em as desauẽturas e me premẽ nas bẽ 
andãças» (VC).

bem-andante, adj. (de bem + andante). 
Feliz; afortunado. Formas: bem ãdante 
(VC, 1). Contexto: «mais bem ãdante 
he aquelle que se acusa e nõ spera que 
outrem o reprehẽda nem acuse» (VC).

bem-aventuradamente, adv. (de bem-
aventurado + -mente). Santamente; com 
felicidade. Formas: bẽ auenturadamẽte 
(VC, 1); bẽauenturadamente (VC, 
2) ;  bẽauenturadamẽte  (VC,  1) ; 
bẽauẽturadamẽte  (VC,  1) ;  bem 
auenturadamente  (VC,  1) ;  bem 
auẽturadamente (VC, 1). Contextos: 
«eu te busque fielmẽte e que te ache 
bẽ auenturadamẽte» (VC); «e deleita 
bẽauenturadamente» (VC); «e que em 
teu spiritu contẽples bẽauenturadamẽte 
a caridade de deus» (VC); «e me leues 
bẽauẽturadamẽte aa tua vista» (VC); 
«possa bem auenturadamente cheguar 
aas vodas yreaaes» (VC); «e mais bem 
auẽturadamente o cõçebeo na voõtade 
per fe» (VC).

bem-aventurado, subs., adj. (do part. de 
bem-aventurar). Que ou aquele que é 
santo. Formas: bẽ auenturada (VC, 3); 
bẽ auenturado (VC, 1); bẽ auenturados 
(VC, 2); bẽ auẽturada (VC, 7; EE, 
1); bẽ auẽturado (VC, 1; EE, 1); bẽ 
auẽturados (VC, 3); bẽ aventurados (VC, 
1); bẽ avẽturada (VC, 2); bẽ avẽturado 
(VC, 3); bẽ avẽturados (VC, 3); bẽ 
avẽturandos (VC, 1); bẽauanturados (EE, 
1); bẽaueẽnturada (VC, 1); bẽauenturada 
(VC, 40; EE, 6); bẽauenturadas (VC, 
1; EE, 1); bẽauenturado (VC, 21; EE, 
14); bẽauenturados (VC, 19; EE, 18); 
bẽauẽturada (VC, 33; HV, 1; EE, 11); 
bẽauẽturadas (VC, 5); bẽauẽturado (VC, 
39; EE, 7); bẽauẽturados (VC, 29; EE, 
9); bẽaventurada (VC, 5); bẽaventurado 
(VC, 2); bẽaventurados (VC, 5); 
bẽavẽturada (VC, 1); bẽavẽturado 
(VC, 1); bẽavẽturados (VC, 3); bem 
auenturada (EE, 1); bem auenturadas 
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(VC, 1); bem auenturado (S, 2; VC, 4; 
EE, 5); bem auenturados (S, 1; VC, 1; EE, 
4); bem auẽturada (VC, 2; EE, 4); bem 
auẽturado (S, 1; VC, 4); bem auẽturados 
(EE, 2); bem aventuradas (VC, 1); bem 
aventurado (VC, 5); bem aventurados 
(VC, 3; EE, 1); bem avẽturada (VC, 
1); bem avẽturado (VC, 3); bem 
avẽturados (VC, 5); bemauemturadas 
(VC, 1); bemauemturado (VC, 1; 
EE, 1); bemauemturados (VC, 4); 
bemauenturada (VC, 31; EE, 13); 
bemauenturadas (VC, 3); bemauenturado 
(VC, 11; EE, 11); bemauenturados 
(VC, 21; EE, 21); bemauẽturada 
(VC, 8; EE, 10); bemauẽturado (VC, 
10; EE, 17); bemauẽturados (VC, 8; 
EE, 17); bemavemturados (EE, 1); 
bemaventurada (VC, 3); bemaventurado 
(VC, 5); bemaventurados (VC, 7); 
bemavẽturada (VC, 3); bemavẽturadas 
(VC, 2); bemavẽturado (VC, 3); 
bemavẽturados (VC, 7); ben auenturados 
(S, 1); ben auẽturada (EE, 1); ben 
auẽturado (EE, 1); ben avẽturado 
(S, 1); benauenturada (S, 1; EE, 1); 
benauenturado (EE, 3); benauenturados 
(S, 1; VC, 1); benauẽturada (VC, 1; EE, 
6); benauẽturadas (EE, 1); benauẽturado 
(EE, 6); benauẽturados (EE, 2); 
benuẽturado (EE, 1). Contextos: «e 
se aquesto nõ fezera nõ podera seer bẽ 
auenturada nẽ minha madre» (VC); 
«o quã bẽ auenturado o corrimẽto 
e ajũtamẽto da cõpanha» (VC); «e 
taaes como estes affirma seerẽ bẽ 
auenturados» (VC); «e teẽ se por 
bẽ auenturados» (VC); «a virgẽ bẽ 
auẽturada nõ era obrigada destas 
cousas» (EE); «bẽ auẽturado o que me 
ouue e vella aas minhas portas» (EE); 
«oo quã bẽ auẽturados sõ aquelles que 
te buscã» (VC); «Bẽ aventurados sam 
os mãsos porque elles posuyrã a terra» 
(VC); «porque elles serã fartos nõ 
soomẽte na vida bẽ avẽturada» (VC); 
«e se se aly achar seja certo que sera bẽ 

avẽturado» (VC); «Bẽ avẽturados sã os 
pobres de spiritu» (VC); «o senhor das 
misericordias chama bẽ avẽturandos 
aos misericordiosos» (VC); «E elle 
disse ante por çerto bẽauanturados 
som aquelles que ouuem a pallaura de 
deos e aquella guardam» (EE); «E bẽ 
direitamente se chama pã aquella fruiçõ 
ou visom bẽaueẽnturada de deus» (VC); 
«no sermõ da assumpçõ da virgem 
bẽauenturada» (EE); «Outro euangelho 
das bẽauenturadas virgeẽs» (EE); 
«per amor cõtinuado e bẽauenturado» 
(VC); «e ho mẽbro bẽauenturado 
he o que viue neste corpo sob esta 
cabeça» (EE); «Bẽauenturados som os 
mortos: que morrẽ no senhor» (EE); 
«e polla tua piedade e polla honrra 
da bẽauẽturada virgẽ santa Maria» 
HV); «bẽauẽturadas som as lagrimas 
que alĩpã a benigna maão do criador» 
(VC); «Bẽauẽturado he o que ouue» 
(EE); «os bẽauẽturados apostollos 
em os quaaes entõ requeria o corpo 
aquello que seu era» (VC); «e mereçerẽ 
entrar em o prazer da bẽaventurada 
resurreiçõ» (VC); «e outorguado quinhõ 
ou parte do bẽaventurado premio» 
(VC); «Bẽaventurados sam aquelles 
que ham fame e sede da justiça» (VC); 
«e steue cõ sua bẽavẽturada sposa» 
(VC); «depois os dias da tristeza vem 
a dia bẽavẽturado da alegria» (VC); 
«e bẽavẽturados som aquelles que me 
nõ virõ e me creerõ» (VC); «Ca nõ he 
cheamente bem auenturada atee que 
seja vnida ao corpo» (EE); «donde as 
criaturas pera seer em bem auenturadas 
auiam de seer alumiadas» (VC); «da 
camjnho bem auenturado aos que do 
mũdo saãe» (S); «Bem auenturados serõ 
os que me nõ uirom e me crerom» (S); 
«bem auẽturada he a madre delle» (VC); 
«Ho septimo que faz ao homẽ seer bem 
auẽturado e ssanto» (S); «significa os 
bem auẽturados na patria do çeeo» (EE); 
«E quãto serã mais bem aventuradas as 
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almas dos homẽs e das molheres» (VC); 
«O Johãne bem aventurado troteyro de 
Christo» (VC); «Nom sam sollamẽte 
bem aventurados aquelles que fazẽ e 
cõplẽ a justiça per obras» (VC); «Mas a 
bem avẽturada virgẽ deffende as almas 
aa hora da morte» (VC); «Bem avẽturado 
sam Joham que per aquelle angeo que 
denunciou a concepçom de Christo» 
(VC); «bem avẽturados som os que 
choram porque elles serã consollados» 
(VC); «e beyja cõ deuoçom graciosa 
todollos loguares das bemauemturadas 
chegas suas» (VC); «Bemauemturado 
o ventre que te trouue» (EE); «E os 
bemauemturados pees teus por cadeyra 
dos quaaes he a terra» (VC); em no ceeo 
e em a terra aa bemauenturada virgem 
tua madre» (VC); «Filhos de jrmaã da 
bemauenturada virgẽ» (EE); «Oo quã 
bemauenturadas som as molheres que 
mereçerõ de fazer saber ao mũdo a 
victoria e triũpho da ressurreyçõ» (VC); 
«Tu certas bemauenturado es» (VC); 
«Bemauenturados forom inteiramente 
os beyjos que o menino Jesu cõ os 
beyços cõ que mamaua daua aa madre» 
(VC); «assy a uirgẽ bemauẽturada que 
foy muito humilde as quis guardar» 
(EE); «He mandamẽto bemauẽturado 
de huũ contrario a outro» (EE); «e cõ 
que cantares se alegrariam as ordeẽs dos 
spiritus bemauẽturados» (VC); «nem 
os boõs nem os maaos comem mais 
nem bebem, que pera que comeriam 
os bemavemturados» (EE); «e com a 
bemaventurada palma colhendo vyollas 
que nũca se secã» (VC); «Ergo depois 
que fores em posse daquestas cousas 
que fallamos e fores assy bemaventurado 
nom te pareçera que es contẽte e abastado 
ou poderoso?» (VC); «Bemaventurados 
ventres aquelles em os quaaes a saude 
de todo o mũdo he naçida» (VC); «ou 
quẽ poderia dignamẽte pensar com 
quanta cõpunçõ de coraçom: e quã 
bemavẽturada» (VC); «E cantando 

assy as almas bemavẽturadas e os 
angeos» (VC); «Bemavẽturado he o 
que ordena e cõta as paixoões do seu 
corpo aa justiça» (VC); «todos aquelles 
bemavẽturados sanctos ascenderõ cõ 
as maãos leuantadas» (VC); «Pella 
auturidade e poderio de noso senhor 
Jhesu Christo e dos ben auenturados 
apostollos Sam Pedro e San Paulo» 
(S); «mayor foy o martiryo da ben 
auẽturada virgẽ Maria que dos outros 
santos» (EE); «ben auẽturado ho pouoo 
cujo Senhor he deus delle» (EE); «Ben 
avẽturado he quen vela e garda suas 
vesteduras» (S); «Porem disse o velho 
Symeõ aa benauenturada virgem nossa 
senhora» (EE); «como ao benauenturado 
Joham Euãgelista» (EE); «da virgem 
Maria e dos benauenturados Sam 
Pedro e Sam Paulo» (S); «Do corpo 
da benauẽturada virgẽ Maria» (VC); 
«Benauenturado es Symõ filho de Johã» 
(EE); «Porque benauenturados som 
aquelles que ouuẽ a palaura de deos e 
aguardam» (VC); «Alleuãtaronsse seus 
filhos e diserõlhe benauẽturada» (EE); 
«as almas benauẽturadas deçeram 
do çeeo» (EE); «madeiro de vida 
he aos que ha abraçarem, e o que a 
teuer benauẽturado» (EE); «se offerta 
pella gloria dos benauẽturados» (EE); 
«Benuẽturado o que acha ha sabedoria» 
(EE).

bem-aventurança ,  subs. (de bem-
aventurar + -ança). Suprema felicidade; 
glória celestial; cada uma das perfeições 
evangélicas. Formas: bẽ auenturãça 
(VC, 1); bẽ auenturança (VC, 2); bẽ 
auẽturãça (VC, 6); bẽ auẽturança 
(VC, 1); bẽ aventurãça (VC, 3); bẽ 
aventurança (VC, 1); bẽ aventuranças 
(VC, 2); bẽ avẽturãça (VC, 5); bẽ 
avẽturãças (VC, 2); bẽ avẽturança (VC, 
1); bẽauenturãça (S, 3; VC, 20; EE, 2); 
bẽauenturãças (VC, 4); bẽauenturança 
(S, 1; VC, 18; EE, 5); bẽauenturanças 
(VC, 3); bẽauẽturãça (S, 1; VC, 35; EE, 
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11); bẽauẽturãças (VC, 3); bẽauẽturança 
(S, 1; VC, 8; EE, 5); bẽauẽturanças (VC, 
1); bẽaventurãça (VC, 1); bẽaventurãças 
(VC, 1); bẽaventuranças (VC, 1); 
bẽavẽturãças (VC, 2); bẽavẽturança (VC, 
2); beẽauẽturãça (VC, 1); bem auenturãça 
(S, 3; VC, 2); bem auenturança (S, 1; 
VC, 1; EE, 1); bem auẽturãça (VC, 
4; EE, 1); bem auẽturança (S, 1; VC, 
5); bem aventurãça (VC, 2); bem 
aventurança (VC, 4); bem aventuranças 
(VC, 1); bem avẽturãças (VC, 1); bem 
avẽturança (VC, 2); bemauenturãça 
(VC, 6; EE, 2); bemauenturamça (VC, 
1); bemauenturança (VC, 24; EE, 8); 
bemauenturanças (VC, 4); bemauẽturãça 
(VC, 5; EE, 3); bemauẽturança (S, 2; 
VC, 4; EE, 5); bemauẽturanças (VC, 3); 
bemaventurãça (VC, 3); bemaventurança 
(S, 1; VC, 3); bemaventuranças (VC, 1); 
bemavẽturãça (VC, 1); bemavẽturança 
(VC, 2); ben auẽturãça (S, 1); ben 
auẽturança (S, 2); ben aventurãça (S, 
1); ben avẽturança (S, 3); benauenturãça 
(S, 3; EE, 1); benauenturança (EE, 5); 
benauenturanças (S, 1); benauẽturãça 
(S, 2; EE, 3); benauẽturança (EE, 2); 
benaventuramça (S, 1); benavẽturança 
(S, 1). Contextos: «aparelhaste a todos 
ho comer da bẽ auenturãça celestrial» 
(VC); «e negue se em a bẽ auenturança 
a afastando se do mal» (VC); «e per 
teu mãdado entre em o prazer da bẽ 
auẽturãça eternal» (VC); «porque 
nõ he das cousas que perteençe aa bẽ 
auẽturança» (VC); «De sy seguese a 
bẽ aventurãça segũda» (VC); «Esta bẽ 
aventurança direitamẽte se põe depois 
da primeira e da segũda» (VC); «As 
primeiras tres bẽ aventuranças nõ tirã o 
homẽ do mũdo nẽ cousas delle» (VC); 
«empero nõ he elle ẽ todo lugar assy 
como ho jeito da bẽ avẽturãça» (VC); 
«saluo aqui ẽ esta ouuesse toda vija 
começar as bẽ avẽturãças» (VC); «De 
sy seguese a quarta bẽ avẽturança» 
(VC); «e he outra bẽauenturãça que 

he a uissom e deleyte» (EE); «Destas 
oyto bẽauenturãças que poõe Matheu 
nõ poõe Lucas mais que quatro» (VC); 
«bẽauenturança he pella delectaçom 
e fulyçõ» (S); «aquelle que em as 
bẽauenturanças do mũdo se delleta» 
(VC); «e a perfeiçõ da bẽauẽturança 
requere que o homen aja qual quer 
coussa que lhe praz» (S); «assi a virtude 
que se nõ mostra nas bẽauẽturanças 
logo se pareçe nas desauẽturanças» 
(VC); «e qual em a bẽaventurãça. e 
qual aja mester acerca dos amijgos» 
(VC); «E muyto concordam estas 
duas bẽaventurãças no mereçimento» 
(VC); «Deue se ergo doblar cõ todas as 
bẽaventuranças pera seerẽ prouadas per 
ella» (VC); «Itẽ perfeiçõ de humildade 
nas bẽavẽturãças cõtandoas todas per 
doões de deus» (VC); «De sy segue 
se a sexta bẽavẽturança» (VC); «e 
recebermos ey pera my aa beẽauẽturãça 
do corpo da alma» (VC); «E bem se 
diz o rreygno de Deus bem auenturãça 
perpetua» (S); «A ssegũda se emtende 
a gloria e a bem auenturança de Deus 
e exçelençia da graça» (VC); «assy 
como o padre nom se vee saluo con 
a bem auẽturãça» (EE); «deue ser 
humilde na bem auẽturança e forte nas 
tribulações» (S); «a qual bem aventurãça 
faz homẽ perfeito» (VC); «Esta oytaua 
bem aventurança he acabamento de 
todallas outras» (VC); «porque mayor 
perijgo sam as bem aventuranças que as 
desauẽturas» (VC); «Veja ergo cadahuũ 
dos que ouuirẽ aquesto sesse achara 
e sta ẽ algũa destas bem avẽturãças» 
(VC); «Consira quanta bem avẽturança 
te he outorguada» (VC); «Ca assy como 
no çeeo ha huum dinheiro conuem a 
saber huũa bemauenturãça sustãcial» 
(EE); «descemdeo aly a alma daquelle 
ladrom seemdo parçeyra daquella 
bemauenturamça» (VC); «os quaaes eram 
enfermos em quãto lhes luzia e alumiaua 
as voontades a bemauenturança» (VC); 
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«e per o contrairo nas cousas das 
bemauenturanças de todo nõ teer cousa 
algũa de seu» (VC); «na bemauẽturãça 
vijndoira (façe a façe)» (EE); «por 
quanto ha bemauẽturança do home 
prymeyramẽte he no apetito e desejo 
de Deus» (S); «foge da hõrra e das 
bemauẽturanças do mũdo» (VC); 
«E esta bemaventurãça he a que tem 
o primeiro lugar» (VC); «por saude 
e siguramça do corpo venhamos a 
bemaventurança dos beẽs temporaees» 
(S); «Prepose o senhor Jesu no começo 
do seu sermõ oyto bemaventuranças 
ou virtudes» (VC); «e aja a gloria da 
eternal bemavẽturãça» (VC); «Esta 
quarta bemavẽturança direitamẽte se 
poõe depos as tres ja nomeadas» (VC); 
«Esta vertude esperar omẽ çertamente 
a ben auẽturãça por vijr que desçende 
da graça de Deus e dos meriçimẽtos 
propios» (S); «A terceira afliçon e 
tristeza pellos beẽs que outro ha e ben 
auẽturança» (S); «pera ajuda dacalçar 
a ben aventurãça e glorya» (S); «ha 
gran pesar em sseu coraçom pella ben 
avẽturança de sseu proximo» (S); «e 
ssee assẽtado a destra parte que he a 
gloria e benauenturãça delle» (S); «(do 
regno de deos) .s. da benauenturança 
do çeeo» (EE); «e significam as octo 
benauenturanças» (S); «a benauẽturãça 
dos çeeos escõdesse a nos outros» (EE); 
«porque menos prezauã a benauẽturança 
temporal e a prosperidade» (EE); «ca 
non pensey ho espanto do dia do 
juizo por prezar a benaventuramça 
perdurauel» (S); «mais pecam quãdo ten 
benavẽturança e rriqueza em elle» (S).

bem-aventurar, vb. (de bem + aventurar). 
Tornar bem-aventurado; dar a glória 
e a felicidade celestes. Formas: 
bẽauenturou (VC, 1). Contexto: «a 
qual a magestade de deus ajudou e 
bẽauenturou» (VC).

bem-factor, subs. (de bem + factor). 
O que faz o bem; benfeitor. Formas: 

bẽ factores (VC, 1). Contexto: «nom 
desprezemos mas que louuemos os bẽ 
factores ajnda que elles nõ queirã» (VC).

bem-falante, adj. (de bem + falante). 
O que fala bem; eloquente. Formas: 
bem fallante (VC, 2). Contexto: «e foy 
muy bem fallante e eloquente em toda 
cousa» (VC).

bem-fazer, vb. (de bem + fazer). Fazer 
bem; beneficiar. Formas: bẽ fazer (VC, 
19); bẽfazer (VC, 1); bẽfeito (VC, 1); 
bem fazer (VC, 17); bemfazer (EE, 
1). Contextos: «nõ enfraquezã nosso 
proposito de bẽ fazer» (VC); «nom 
cessa de bẽ fazer» (VC); «A segũda he 
voontade perfeita pera bẽfazer» (VC); 
«Nõ sejamos pois toruados quando nõ 
reçebermos aqui gualardã do bẽfeito» 
(VC); «por que nõ quer aproueitar e bem 
fazer» (VC); «som notados os homeẽs 
que reprendẽ a outros de bemfazer» (EE).

bem-fazer 2, subs. (do verbo bem-fazer). 
Ato de fazer bem; caridade. Formas: 
bẽ fazer (VC, 3); bẽ fazeres (VC, 1); 
bẽfazeres (VC, 1); bem fazer (VC, 
1). Contextos: «Temor mundanal he 
aquelle per que homẽ se tira do bẽ 
fazer e faz mal» (VC); «E porque os bẽ 
fazeres de fora sõ proporcionados ao 
amor da voõtade de dẽtro» (VC); «Mas 
os bẽfazeres que som signaaes de amor 
especial nõ he homẽ obrigado» (VC); 
«auendo te por indigno de aueres seu 
beneficio ou bem fazer» (VC).

bênção, subs. (do lat. benedictione-m). 
Ato de benzer; cerimónia pela qual o 
sacerdote abençoa os noivos depois de 
lhes conferir o matrimónio. Formas: 
abẽçom (S, 1); bẽçam (S, 1); bẽçõ (S, 3); 
bẽçõees (S, 10); bẽções (S, 1); bẽçom (S, 
3; VC, 1; EE, 1); bẽçon (S, 4); bẽçonees 
(S, 2); bẽçoões (VC, 1; EE, 2); beẽçam 
(S, 1; EE, 2); beẽço (VC, 1); beẽçõ (S, 1; 
VC, 13; EE, 1); beẽções (VC, 2); beẽçom 
(S, 3; TC, 1; VC, 5; EE, 2); beẽçon (S, 1); 
beẽçoões (VC, 3; EE, 1); beẽçoõs (VC, 
1); beemçõ (EE, 1); beemçom (VC, 1); 
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beençam (EE, 1); beençõ (VC, 20; EE, 
2); beençom (VC, 11; EE, 1); beençoões 
(VC, 2; EE, 2); bemçõ (EE, 1); bemções 
(S, 1); bemçom (S, 2); bemçon (S, 1); 
bençã (VC, 1); bençam (EE, 1); bençõ 
(S, 3; VC, 1; EE, 2); bençõees (S, 15); 
benções (S, 3; C, 1); bençom (S, 1; VC, 
1); bençon (S, 2); bençonees (S, 1); 
bençoões (VC, 1; EE, 2). Contextos: 
«e asi acabado o misterio da abẽçom 
das vodas e matrimonio» (S); «asi como 
crismar e dar a bẽçam solepne ante da 
paz» (S); «A segũda sera bẽçõ diuinal 
dõde diz benedictos» (S); «asi como 
fazẽ ẽ alguũs lugares aos que velan e 
dan bẽçõees do casamẽto» (S); «a Suma 
Bartholina diz que sse podẽ dar estas 
bẽções e fazer ssolepnidades ho octauo 
dia da epiphania e o dia da trijndade» 
(S); «mas o coraçom staua inclinado aa 
bẽçom e ao bem de deus» (VC); «Esta 
bẽçon que demãda o diachono significa 
que nehuũ nom deue preegar se non for 
emviado segũdo Jhesu Christo dysse 
aos apostolos» (S); «que o saçerdote 
lhes de bẽçonees aos que se cassam» 
(S); «o que semeea ẽ bẽçoões» (EE); 
«deulhe a beẽçam de todallas geẽtes» 
(EE); «beẽzeos cõ algũa voz de beẽço» 
(VC); «quando queriã lãçar a beẽçõ 
aos moços ponhã as maãos ẽ elles» 
(VC); «Assy como na ley velha sõ 
postas beẽções aaquelles que guardã a 
ley» (VC); «se se aiuntou a sua molher 
saluante por fazer filhos de beẽçom» 
(TC); «sejamos cheos e acabados da 
beẽçon e graça çelestial» (S); «prouou 
o como digno das suas beẽçoões» (EE); 
«auer huũ auantejamẽto de beẽçoõs 
antre todas as criaturas» (VC); «e eu 
te darey minha beemçõ e acreçeẽtarey 
tua semente como as estrellas do çeeo» 
(EE); «que eu reçeba de ty o orualho da 
beemçom cellestrial» (VC); «O que faria 
se se desse a herdade e beençam pella 
ley» (EE); «deu lhe a beençõ de todallas 
gentes» (EE); «dan sobre o pouoo ha 

beençom assynalandoos com ho synal 
da sancta cruz» (EE); «reconheçeoo nas 
suas beençoões» (EE); «Amado de deus 
e dos homeẽs cuja memoria he bemçõ 
semelhante o fez na gloria dos santos» 
(EE); «E todas as bemções desçẽdem 
delle e som en elle» (S); «ffasta que ho 
saçerdote dysser ha bemçom pecaria 
mortalmẽte» (S); «E a bemçon que 
rreçebeo Moyses en no monte quãdo 
lhe foy dada a ley» (S); «torna a dizer 
palauras de bençã por os doestos» (VC); 
«Ally diz a glosa por que em fym da 
missa se da a bençam» (EE); «Seguese a 
bençõ da augua» (S); «e dar as bençõees 
que dam os presbiteros» (S); «E esto he 
por que taees benções como estas nõ son 
sacramento» (S); «todos os que ouuerem 
parteçipaçon delle ssejam conpridos de 
bençom e graça çelistial» (S); «A quarta 
rreçebẽdo a bençon do bispo ou do 
saçerdote» (S); «rresçebesem bençonees 
do saçerdote na ygreja» (S); «e o que 
semeea em bençoões de bençoões 
colhera» (EE); «e quantas vezes me 
sayste deante a me dares bençoões de 
doçura sem o saber eu» (VC).

bendito, subs., adj. (do lat. benedictus, a, 
um). Glorificado; abençoado. Formas: 
bẽdicta (VC, 3); bẽdita (S, 1; VC, 
4); bẽdito (S, 1); bem dicta (VC, 1); 
bemdicta (VC, 6); bemdita (VC, 3); 
bendicta (S, 2; VC, 3); bendictas (S, 1); 
bendicto (S, 1); bendictos (S, 1); bendita 
(S, 2; VC, 1); bendito (S, 1). Contextos: 
«eu vos requeyro e amoesto que em 
aquesta sancta sollẽpnidade da bẽdicta 
virgẽ. nom queyraaes cessar dos seus 
louuores» (VC); «E dizesse bẽdita sobre 
todas as molheres» (S); «e bẽdito he o teu 
fructo e do teu vemtre» (S); «Bem dicta 
Maria aa qual nõ falleçeo humilldade» 
(VC); «affora a bemdicta virgẽ Maria» 
(VC); «segundo foy na bemdita virgem» 
(VC); «E a virgẽ Maria soo foy bendicta 
sobre todas as molheres» (S); «ca 
as molheres serã bendictas en ty asi 
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como os homens em teu ffylho» (S); 
«bendicto ho fructo do teu ventre» (S); 
«vinde bendictos de meu padre e tomay 
ho rreyno que uos sta aparelhado do 
começo do mũdo» (S); «Bendita tu antre 
as molheres» (S); «bendito he o fruto do 
teu vẽtre» (S).

bendizer, vb. (do lat. benedicere). Dizer 
bem; louvar; abençoar. Formas: bẽ 
disserẽ (VC, 1); bẽ dizem (VC, 1); bẽ 
dizer (VC, 1); bẽdigo (VC, 1); bẽdizede 
(VC, 1); bẽdizemos (TC, 2); bẽdizer (TC, 
1); bem dizer (VC, 1); bendigam (S, 1). 
Contextos: «Guay de vos quando vos os 
homẽs bẽ disserẽ afagãdovos» (VC); «bẽ 
dizem de nos que o acreçẽtemos» (VC); 
«E dis mais que se hũa vez tu ouueres 
husança de bẽ dizer» (VC); «e o que 
que bẽdigo beẽzerey a sua viuua» (VC); 
«amade e bẽdizede e orade por vossos 
jmijgos» (VC); «Coa lĩgua bẽdizemos 
a Deus» (TC); «da boca do homẽ saae 
bẽdizer e maldizer» (TC); «fazer boõas 
obras e bem dizer delles e orar por elles» 
(VC); «E poys o pouoo cobyça que 
os ssaçerdotes bendigam e os ssaluẽ e 
ensinẽ» (S).

beneficiado, subs. (do lat. eclesiástico 
beneficiatu-m). Clérigo que desfruta de 
um privilégio ou benefício. Formas: 
beneficiado (EE, 1); benefiçiado (S, 1; C, 
6); beneficiados (VC, 1); benefiçiados (S, 
1; C, 30). Contextos: «O beneficiado se 
deue mostrar agradeçido dos beneficios 
recebidos» (EE); «sse nom defendeo ha 
ygreja en que he benefiçiado sseemdolhe 
feyta injustiça» (S); «ordenamos e 
mandamos que nehuũ clerigo de nosso 
bispado, benefiçiado ou nõ» (C); «Qual 
me daras tu que seja do conto dos 
beneficiados que nõ estude mais» 
(VC); «chãtre e os outros conegos 
e benefiçiados deuem confesarse a 
sseu bispo ou a outro de sua liçença» 
(S); «E assy mãdamos que nos outros 
mosteiros e ygrejas em que ha conegos 
e benefiçiados» (C).

beneficiar, vb. (do lat. eclesiástico 
benefíciare). Conferir benefício a; 
favorecer. Formas: beneficiou (VC, 1); 
forom beneficiados (VC, 1). Contextos: 
«ex aqui o gualardom que ouue dos 
amigos que assy teue: e que amou e 
beneficiou» (VC); «delle stauam muytos 
de seu linhagem que forom beneficiados 
por elle e feitos ricos» (VC).

benefício, subs. (do lat. beneficiu-m). 
Favor; graça; merecimento; privigélio; 
cargo eclesiástico. Formas: benefficio 
(VC, 5; EE, 1); benefficios (VC, 16; 
EE, 1); beneffiçios (VC, 1); beneficio 
(S, 1; TC, 6; VC, 54; EE, 4); benefiçio 
(S, 14; VC, 4; C, 19; EE, 10); beneficios 
(TC, 2; VC, 103; EE, 7); benefiçios (VC, 
13; C, 40; S, 6; EE, 6); beneficius (TC, 
1); benefiçius (S, 1); benefiçyo (S, 1); 
benefyçios (S, 1). Contextos: «a huũ 
soo benefficio nõ he ydonio nẽ suficiẽte» 
(VC); «por que hy tijnha feytos muytos 
benefficios» (EE); «engeitando os seus 
beneffiçios ou o escarneho» (VC); 
«deue a seer desposto das hordens e 
do beneficio» (TC); «rreçebe as ordeẽs 
foy naçido ou tem benefiçio ou cassa 
de morada» (S); «os doões, que ho 
agradeçimento do benefiçio reçebido 
despoõe arreçeber outro» (EE); «nõ 
lhe conhescemdo os beneficios que del 
recebi» (TC); «porque non se acorde dos 
beneficios de deos» (EE); «aquelles que 
ham de tomar ordeẽs e auer benefiçios» 
(C); «A septyma se da louuores a Deus 
polos beneficius que lhe deu» (TC); 
«nunca se podem fartar por muytos 
benefiçius que tenhan» (S); «he suspenso 
do hofiçio e benefiçyo» (S); «fazen 
colaçõees de benefyçios e priuan de 
vontade» (S).

benefício curado, subs. (do lat. eclesiástico 
beneficium curatum). Mercê ou dignidade 
eclesiástica atribuída aos curas de almas. 
Formas: beneficios curados (VC, 2). 
Contextos: «sejã sabedores ou neiçeos 
pera auer os beneficios curados» (VC); 
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«e mayormẽte se forẽ promouidos a 
dignidades ou beneficios curados» (VC).

beneplácito, subs. (do lat. beneplacitu-m). 
Boa vontade; Concordância; aprovação. 
Formas:  benep lac i to  (VC,  4 ) ; 
beneplaçitos (VC, 1). Contextos: 
«esto he de seu beneplacito» (VC); 
«cometer todo aa voõtade e beneplacito 
de deus» (VC); «e que exerçitando me 
em boas obras faça em todo as cousas teu 
beneplacito» (VC); «sem nojo ou ẽpacho 
aos teus amoestamẽtos e beneplaçitos» 
(VC).

benfeitor, subs. (do lat. benefactore-m). 
Aquele que faz o bem; protetor. Formas: 
bẽ feytor (VC, 1); bẽfeytores (VC, 1); 
bemfeitor (VC, 1); bemfeitores (VC, 1). 
Contextos: «nẽ quis escõder se mas ãte 
se mostrou em praça por deuulgar o seu 
bẽ feytor» (VC); «familiares. amigos. 
e bẽfeytores» (VC); «amerçearse e 
perdoar e seer bemfeitor» (VC); «E por 
todos de minha famillia. e por os meus 
bemfeitores» (VC).

benfeitoria, subs. (do lat. medieval 
benefactoria-m). Ato de bondade; 
liberalidade; favor; oferta; benefício. 
Formas: bẽ feitoria (VC, 2); bẽ feituria 
(VC, 1); bẽ feyturias (VC, 1); bẽfeitoria 
(VC, 1); bẽfeitorias (VC, 1); bẽfeiturias 
(VC, 2); bẽffeitoria (VC, 1); bẽffeyturia 
(VC, 1); bem feictorias (VC, 1); 
bemfeiturias (VC, 1). Contextos: «e 
per bẽ feitoria de muytas guisas» (VC); 
«e ao ygual cõcordia. e ao menor bẽ 
feituria» (VC); «e outros por bẽ feyturias 
e per boas andãças» (VC); «porque 
nõ se tornarõ de pois que reçeberom a 
bẽfeitoria» (VC); «liurese e guardese 
destes donatiuos e bẽfeitorias vistosas» 
(VC); «e pera saude das almas e nõ por 
os beneficios ou bẽfeiturias» (VC); «Por 
renẽbrança pois daquella bẽffeitoria 
que nos elle fez tam grãde» (VC); «e 
exẽplo de liberaleza e bẽffeyturia» (VC); 
«outros per jnspiraçom outros por bem 
feictorias» (VC); «a terceira he doaçom 

de beneficios e bemfeiturias» (VC).
benignamente ,  adv.  (de  benigno 

+ -mente). Com benignidade; com 
clemência. Formas: begninamente (S, 
1); begninamẽte (EE, 1); benignamente 
(VC, 9; EE, 1); benignamẽte (VC, 
14); beninamẽte (S, 1). Contextos: 
«E ẽ esta amoestaçõ deue fazer 
rreprẽdemdoo primeiro begninamente 
e despois mais aspero» (S); «e ordena 
todallas cousas begninamẽte» (EE); 
«e quam benignamente deu lugar aa 
sanha daquelle que podiam destruir em 
huũ momento» (VC); «de boõ grado 
e benignamente como os mẽbros em 
huũ corpo» (EE); «se o elle soporta 
benignamẽte» (VC); «Steue sofrẽdo 
benignamẽte e cõ paciẽcia sperãdo atee 
o tẽpo deuydo» (VC); mais beninamẽte 
rreçebe ha oraçon» (S).

benignidade, subs. (do lat. benignitate-m). 
Bondade; benevolência; cortesia; 
delicadeza; generosidade. Formas: 
begninidade (VC, 1; EE, 3); benignidade 
(VC, 47; EE, 5); benygnidade (VC, 1; 
EE, 1). Contextos: «porque oje começou 
demostrar singullar begninidade a 
geeraçõ humanal» (VC); «Apareçeo 
a begninidade e a humanidade de 
deus saluador nosso» (EE); «Vee tu a 
humanidade e avondança de benignidade 
e marauilhosa paciencia» (VC); «no qual 
se mostra a benignidade de Christo» 
(EE); «demostrar benygnidade aaquelles 
que o crucificauam» (VC); «a boõdade: a 
constancia: a benygnidade: a mansydõ» 
(EE).

benigníssimo, adj. (do lat. benignissimus, 
a ,  um ) .  C lement í s s imo;  mui to 
benévolo. Formas: benignissimo 
(VC, 1). Contexto:  «e ajnda da 
muy misericordiosa piedade do muy 
benignissimo padre nosso» (VC).

benigno, adj. (do lat. benignus, a, um). 
Benévolo; brando; favorável; afectuoso. 
Formas: begnina (VC, 1); begnino (VC, 
2; EE, 1); begninos (EE, 1); benigna (S, 
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1; TC, 1; VC, 11; EE, 3); benignas (VC, 
1); benigno (VC, 54); benignos (VC, 
7; EE, 1); benjno (VC, 1). Contextos: 
«Empero segũdo openiõ doutros que he 
mais begnina nõ he inconueniente o que 
ja disse» (VC); «Em que se mostraria 
senhor mais claramẽte que tu es mansso 
e begnino?» (VC); «elle he begnino 
con os desagradeçidos e maaos» (EE); 
«os votos dos justos som begninos» 
(EE); «Caridade paçiẽte he benigna» 
(S); «o sacerdote emquãto se confessa o 
pecador nom lhe deue mostrar sua cara 
espamtosa nẽ aspera mas benigna» (TC); 
«porque todas suas obras ou sam justas 
ou benignas» (VC); «tu es mansso e 
begnino» (VC); «sejã muyto fauorauees: 
piedosos e benignos aos que os hõrrarẽ» 
(VC); «os votos dos justos benignos» 
(EE); «fazendolha traer per saudauel e 
benjno constrangimento» (VC).

benivolência, subs. (do lat. benevolentia-m). 
O mesmo que benevolência: bondade; 
complacência. Formas: beniuolẽcia 
(VC, 1);  beniuolencia (VC, 1) . 
Contextos: «e he ygual a deus em 
beniuolẽcia que tem aos homẽs» (VC); 
«E exẽplo de humildade e beniuolencia. 
E exẽplo de verdade» (VC).

benquerença, subs. (de bem + querença, 
este do lat. quaerentia-m), O querer bem 
a alguém ou a alguma coisa; amizade. 
Formas: bẽ querẽça (VC, 6); bem 
querẽça (VC, 1); bem queremça (S, 1); 
bem querença (VC, 4); bemquerẽça (VC, 
4); bemquerença (VC, 5); benquerẽça (S, 
1; VC, 1); bẽquerẽça (VC, 4); bẽquerença 
(S, 1; VC, 2). Contextos: «bẽziã as gẽtes 
pera auerẽ bẽ querẽça do poboo» (VC); 
«porque a bem querẽça ou tallante de 
bem fazer de deus nõ pode seguir ou 
obrar injuria sua» (VC); «pella qual os 
homens fazẽ homrra e seruiço de bem 
queremça aos parentes» (S); «e mostrar 
signaaes de bem querença» (VC); «que 
todos perseuerẽ em amor. e bemquerẽça 
ou caridade» (VC); «A segunda dote da 

alma he amor e bemquerença» (VC); 
«por quãto o spiritu santo he amor e 
benquerẽça» (S); «Grande amizade 
e bẽquerẽça foy daquelle que nasçeo 
huũ filho soo» (VC); «nẽ amorio, nẽ 
bẽquerença ou outras semelhãtes p» (S).

benquerente, subs. (de benquerer + 
-ente). O que quer bem a outrem; 
amigo. Formas: bemquerẽtes (VC, 1). 
Contexto: «E a terçeira era a companhia 
dos amjgos e bemquerẽtes» (VC).

benquerer, vb. (de bem + querer). Querer 
bem a; estimar. Formas: bẽqueridos 
(VC, 1). Contexto: «somos amoestados 
e bẽqueridos que amemos o proximo» 
(VC).

bentinho, subs. (de bento + -inho). 
Escapulário; parte do hábito monástico 
que cai sobre as espaldas e o peito. 
Formas: bentinhos (C, 1). Contexto: 
«ou capas pretas cõ seus capellos de 
baixo e bentinhos» (C).

bento, subs., adj. (do lat. benedictus, a, um). 
Sagrado; santo; benzido; consagrado. 
Formas: beenta (TC, 1; VC, 12); beentas 
(VC, 2); beento (S, 1; VC, 12; EE, 8); 
beentos (VC, 5; C, 1; EE, 2); beẽta (S, 
1; VC, 6; C, 2; EE, 4); beẽtas (VC, 2; 
C, 1; EE, 1); beẽto (S, 3; VC, 19; C, 
1; EE, 8); bẽeto (S, 1); beẽtos (VC, 5; 
C, 4; EE, 4); benta (S, 1; VC, 1); bento 
(S, 1); bẽta (VC, 1; RP, 1); bẽto (VC, 
3; HV, 1). Contextos: «nossa auogada 
e procuradeira beenta madre Virgem 
Maria» (TC); «em tua semente todas 
gentes serã beentas» (VC); «beento 
es tu que veẽs em nome do senhor» 
(VC); «Vinde beentos do meu padre»; 
«beẽta es antre as molheres» (EE); «e 
logo benze auga se nõ esta beẽta con ha 
ladaynha» (S); «vestimẽtas sagradas ou 
beẽtas» (C); «e beẽto he ho fructo do teu 
vẽtre» (C); «Deus bẽeto he acabado» (S); 
«dira digo o rey vijnde vos beẽtos de meu 
padre» (VC); «Tem por bem de a fazer 
benta» (S); «A terçeyra dando ho pam 
bento» (S); «e da bẽta virgẽ Maria sua 
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madre» (RP); «Bẽto seja nosso senhor 
deus» (HV).

benzer, vb. (do lat. benedicere). Dar 
a bênção a; consagrar; abençoar; 
santificar; bendizer; persignar-se. 
Formas: beemzeo (VC, 1); beemzeolho 
(EE, 1); beemzer (VC, 1); beença (VC, 
1); beenzam (VC, 2); beenze (VC, 4); 
beenzẽ (VC, 2); beenze me (VC, 1); 
beenzede (VC, 2); beenzẽdo (VC, 2); 
beenzendo (VC, 1); beenzendoo (VC, 1); 
beenzeo (VC, 11; EE, 1); beenzeos (VC, 
3); beenzer (VC, 8; EE, 2); beenzerei 
(VC, 1); beenzia (VC, 2); beenziãno 
(VC, 1); beẽzamos (VC, 1); beẽze (S, 
1); beẽzẽdo (VC, 1); beẽzemos (VC, 1); 
beẽzendo (VC, 1); beẽzeo (VC, 5; EE, 
2); beẽzeo os (VC, 1); beẽzeos (VC, 1); 
beẽzer (VC, 2; EE, 2); beẽzerey (VC, 
1); beẽzerõ (EE, 1); beẽzesse (VC, 
2; EE, 1); beẽzessẽ (VC, 1); beẽzeste 
(VC, 1); beẽzẽte (VC, 1); beẽziã (VC, 
1); bemzee (EE, 2); bemzer (S, 1); 
benze (S, 5); benzeeo (EE, 1); benzem 
(S, 1); benzeo (S, 4; VC, 3; HV, 1; EE, 
1); benzeos (EE, 1); benzer (S, 4; EE, 
1); benzerã (EE, 1); benzeram (EE, 
1); benzeran (EE, 1); benzerõ (EE, 1); 
benzes (S, 1); benzessen (S, 2); benzia 
(VC, 2); bẽze (S, 2); bẽzee (EE, 1); 
bẽzemos (S, 1); bẽzendoos (EE, 1); 
bẽzendosse (S, 1); bẽzeo (S, 2); bẽzeos 
(EE, 1); bẽzer (S, 4; C, 1); bẽzesse (S, 
1); bẽziã (VC, 1); forom bẽzidos (S, 
1); seja benzydo (S, 1). Contextos: «e 
outra vez o beemzeo e fez o signal da 
cruz» (VC); «e beemzeolho e partyolho 
e deulho» (EE); «Quem nom deue sperar 
em ty e te louuar e te beemzer e te amar» 
(VC); «eu te veja claramente com prazer 
vijnr com os teus scolhidos e te beença 
sem fim» (VC); «quãdo se partirem 
dos seus subditos que os beenzam e 
encomendẽ a deus» (VC); «Sanctifica 
ergo e beenze a tua alma» (VC); «E 
em aqueste dia outrossy se confaz o 
crisma cõ que beenzẽ e vngẽ as fontes» 

(VC); «praza entrar a elle e beenze me 
misericordiosamẽte» (VC); «Beenzede 
sanctos e humildosos de coraçom ao 
senhor» (VC); «e stauã senpre no tẽplo 
louuãdo e beenzẽdo o senhor» (VC); 
«orauam sempre stando em o templo 
louuando e beenzendo o senhor» (VC); 
«ministraua (lhes o pã beenzendoo e 
partindo e outrossy fazia ao peyxe. E 
comeo com elles)» (VC); «e beenzeo aos 
seus fiees» (EE); «ca vijrãlhe beenzer e 
partyr e dar o pam» (EE); «Beenzerei 
o senhor ẽ todo tempo» (VC); «e com 
aquella voz que lançar podya beenzia 
seu filho» (VC); «e beenziãno e adorauã 
por as promessas suas diujnaaes» (VC); 
«nom demos louuores e beẽzamos a 
deus que nos deu aquella vianda» (VC); 
«A quarta poer as mãos emçima dos 
que ordena e beẽze» (S); «e beẽzẽdo e 
asinãdo o corpo do senhor» (VC); «E 
beẽzemos Christo Ihesu que veem em 
nome do senhor» (VC); «Em as ygrejas 
beẽzendo o senhor» (VC); «e aquelles 
beẽzeo e mãdoulhos pooer diãte» (EE); 
«E beẽzeo os e partio os» (VC); «aos 
homẽs cõtinẽtes e castos dara a sua 
graça beẽzeos cõ algũa voz de beẽço» 
(VC); «pello qual somos jncredullos que 
deuemos beẽzer a vianda» (EE); «e o que 
que bẽdigo beẽzerey a sua viuua» (VC); 
«ca aynda as molheres se beẽzerõ em 
ty» (EE); «como os beẽzesse na maneira 
que acustumaua beenzer a mesa» (EE); 
«Costume foy açerca dos antijgos de 
apresentarẽ os moços pequenos aos 
homẽs ançiaãos que os beẽzessẽ» (VC); 
«e os beẽzeste poẽdo lhes as maãos» 
(VC); «Barachias que he jnterpretado 
beẽzẽte deus» (VC); «e a saluauã e 
beẽziã cõ quantas beẽçoões podiã» (VC); 
«bemzee e non queiraaes mal dizer» 
(EE); «Nõ por que nos possamos bemzer 
ao nosso senhor» (S); «E depois benze 
o sal e toma delle e poẽno na boca do 
infante» (S); «Symeõ tomou ho menino 
Jhesu em seus braços e benzeeo» (EE); 
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«En alguũs lugares benzem as vuas 
dia da transfeguraçom» (S); «quando 
benzeo e consagrou ho pam e ho vinho» 
(S); «Sam Clemente as benzeo dizẽdo 
aquellas sanctas oraçoões de bautizmo» 
(HV); «e benzeos Symeõ e disse a Maria 
madre delle» (EE); «A ssegũda benzer as 
monjas virgeẽs» (S); «Em tua semente 
se benzerã todallas gẽtes» (EE); «em tua 
semente se benzeram todallas gentes» 
(EE); «Em tua semẽte se benzeran 
todallas gentes» (EE); «e assy todos 
benzerõ o justo juizo do senhor que 
descobryo o segredo» (EE); «benzes 
estas coussas por que guarde a hunidade 
e caridade» (S); «os que despojs delles 
viesem e benzessen e sacrificassen» (S); 
«continuadamẽte benzia ao senhor» 
(VC); «E ãte que a augua seja mesturada 
com o vinho, a bẽze o bispo ou o 
saçerdote e nõ bẽze o vinho» (S); «bẽzee 
aos que vos persiguem» (EE); «e nos 
por aquella comsagramos e bẽzemos» 
(S); «Multyplicou Christo os paães 
bẽzendoos prymeiro» (EE); «asignãdose 
cõ a cruz e bẽzendosse ẽ nome do padre 
e do filho e do spiritu sãcto» (S); «tomou 
o pam e dãdo graças bẽzeo e partyo» (S); 
«E bẽzeos Symeõ» (EE); «E ao ofiçio dos 
lectores perteçe bẽzer as uuas e os fructos 
outros» (S); «mas que elle bẽzesse todas 
as cousas» (S); «e asy o faziã os falsos 
prophetas os quaaes bẽziã as gẽtes pera 
auerẽ bẽ querẽça do poboo» (VC); «poys 
ja forom bẽzidos» (S); «qual quer deles 
que seja benzydo hũa vez» (S).

berço, subs. (do lat. gaulês berciu-m, pelo 
francês antigo bers, atual berceau). 
Pequeno leito de madeira onde se deitam 
os recém-nascidos. Formas: berço (VC, 
3; EE, 1); berços (VC, 1). Contextos: 
«des o tẽpo que ajnda jazia no berço» 
(VC); «o qual des do berço buscou ho 
regno de deus» (EE); «nẽ os pobres 
berços do presepe» (VC).

berilo, subs. (do grego βύρυλλος, pelo lat. 
beryllu-m). Cristal à base de silicato de 

alumínio e berílio. Formas: berillo (VC, 
7). Contextos: «O noueno cõselho que 
a simplizidade e dereitura da fijm he 
significado per o berillo. O berillo he 
de collor amarella e claro que de huũ 
cabo passa a vista aalẽ da outra» (VC); 
«Itẽ o berillo se for redõdo e o poserẽ ẽ 
dereito do sol faz açẽder fogo ẽ caruoões 
mortos» (VC).

bérnio, subs. (do lat. Hibernia, nome latino 
da Irlanda). Capa grosseira comprida. 
Formas: berneo (C, 1). Contexto: 
«E ysso mesmo nom traram mantos 
abertos nem sombreiros polla villa, se 
nam chovendo ou hyndo caminho, nem 
berneo» (C).

besta, subs. (do lat. bestia-m). Animal 
quadrúpede; cavalgadura; animal 
selvagem. Formas: besta (S, 2; TC, 
12; VC, 42; HV, 1; C, 2; EE, 1; RP, 1); 
bestas (S, 1; TC, 3; VC, 53; HV, 4; C, 3; 
EE, 4). Contextos: «foy pressa a besta 
e con ela huũ propheta maao e os que 
rreceberõ carater e signal de besta e 
adoraron a ssua ymagem foron lançados 
en huũ lago de fogo» (S); «todo homẽ 
que faz fornizio com besta deue ieiũar 
duas coresmas a pam e agoa» (TC); «nõ 
tira o homẽ o mãtijmẽto aa sua besta 
sem algũa causa» (VC); «a vida carnal 
he vida de besta» (EE); «nõ pode andar ẽ 
cauallo ou besta» (RP); «dos que fazem 
pecado comtra natura, hasi como con 
bestas» (S); «seiã postos ẽ poder de lobos 
roubadores rabazes e de bestas feras» 
(TC); «anjmalhas ou bestas brauas» 
(VC); «som como bestas feras» (VC); 
«Por causa das bestas feras» (EE).

besta 2, subs. (do lat. ballista-m). Antiga 
arma de arremesso, que servia para 
lançar virotes e pelouros. Formas: 
beesta (TC, 1; VC, 1). Contexto: «nõ 
iugar dados nẽ cuca nẽ tirar com beesta» 
(TC); «Aqueste archo ou beesta ferio o 
ladrõ» (VC).

béstea, subs. (do lat. ballista-m). O mesmo 
que besta: antiga arma de arremesso, que 



321Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

servia para lançar virotes e pelouros. 
Formas: beesteas (S, 1). Contexto: 
«dõde lançã trões e beesteas e bõbardas 
e ẽgenhos» (S).

béstia, subs. (do lat. bestia-m). O mesmo 
que besta: animal. Formas: bestias (VC, 
1). Contexto: «por nõ ficar descuberto 
aas animallias e bestias feras» (VC).

bestial, adj. (do lat. bestiale-m). Relativo 
a besta; animalesco; selvagem. Formas: 
bestial (EE, 1); bestiaaes (VC, 2). 
Contextos: «A vyda chea de dileytos 
carnaaes: vyda bestial he chamada» 
(EE); «Obra ou vida angelical he star 
firme antre os homeẽs bestiaaes» (VC); 
«soportamos sem çujamento da voõtade 
os custumes bestiaaes dos homẽs» (VC).

bestialidade, subs. (do lat. medieval 
bestialitate-m). Sexo com animais. 
Formas: bestialidade (C, 1). Contexto: 
«O terçeiro se chama bestialidade que he 
peccar cõ alimarias doutra natureza» (C).

bestigo, subs. (de besta + -igo). Bestiaga; 
pequeno animal. Formas: bestijgos 
(VC, 1). Contexto: «He certamente 
strella do mar .s. deste mar treeuoso do 
mundo. onde ha animallias e bestijgos 
sem cõto» (VC).

bezerra, subs. (feminino de bezerro). 
Vitela. Formas: bezerra (EE, 1). 
Contexto: «se o sãgue dos cabroões e 
dos touros e a çinsa da bezerra espargida 
aproueitã e sanctificã os çujos» (EE).

bezerrinho, subs. (de bezerro + -inho). 
Pequeno bezerro. Formas: bezerrinhos 
(C, 1). Contexto:  «bezerrinhos , 
cordeiros, patos, bacoros etc» (C).

bezerro, subs. (de origem ibérica pré-
românica). Cria de vaca em fase de 
amamentação; vitelo; novilho. Formas: 
bezero (S, 1); bezerro (VC, 5; C, 1; 
EE, 4); bezerros (VC, 2; C, 2; EE, 1). 
Contextos: «Vitulus, bezero por que 
foy sacrificado pello nosso pecado» (S); 
«Foy maa em o deserto quando adorou 
o bezerro» (VC); «seja este bezerro ou 
bacoro ou agno posto em almoeda» 

(C); «Assy meesmo cometerõ ydolatria 
adorando o bezerro» (EE); «porque o 
regno de Israel se tornara aa ydolatria 
adorando os bezerros douro» (VC); 
«Nam daquesta criaçom nen por sangue 
de cabrões ou bezerros» (EE).

bíbara, subs. Vide bíbora: espécie de 
cobra venenosa. Formas: bibaras (VC, 
2). Contextos: «elles nõ soomẽte sõ de 
geeraçõ de bibaras quanto aa malicia 
seguindo os males» (VC); «Serpẽtes 
que teẽdes venino de ẽueja geeraçõ de 
bibaras porque trouuerõ o venino da 
mallicia de seus padres» (VC).

bíbora, subs. (do lat. vipera-m). O mesmo 
que víbora: espécie de cobra venenosa. 
Formas: bibora (EE, 2). Contexto: «Ho 
qual ferido da bibora en nenhuũa cousa 
foy dampnado, mas deytou ha bibora a 
qual tinha em sua maão e deytou ha no 
fogo» (EE).

bicho, subs. (do lat. medieval bestiu-m, 
masculino de bestia). Pequeno animal; 
verme. Formas: bicho (VC, 2; EE, 1); 
bichos (VC, 1; EE, 1); bychos (EE, 1). 
Contextos: «nõ os assoelhemos saluo 
se os alguũ bicho quisesse rõper» (VC); 
«Outra ha por maneira de sentido como 
he o bicho e o fogo» (EE); «ca se o 
fazes ajuntallos pera a traça e pera os 
bichos e pera os ladroões» (VC); «e do 
comer dos bichos» (EE); «nos auemos 
de corrõper e apodreçer e seer comestos 
pellos bychos» (EE).

bico, subs. (do lat. beccu-m). Ponta; 
extremidade; boca das aves. Formas: 
bico (VC, 5); byco (VC, 1). Contextos: 
«assi como seria forte cousa de star alguũ 
em o bico da amea de algũa torre» (VC); 
«emuia ou mãda o Lazaro que molhe o 
bico do seu dedo na augoa e que arefrẽte 
a minha lingoa» (VC); «no dilluuio a 
poonba que tornou com o ramo verde 
no bico de oliueyra» (VC); «alguũ muy 
pequenina aue veese aaquella pedra de 
cem mil em cẽ mil ãnos hũa vez. e que 
com o byco tirasse e leuasse daquella 
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pedra huũ pedaço» (VC).
bígamo, subs. (do grego δίγαμος, pelo 

lat. bigamu-m). Formas: bigamo (S, 
1); bigamos (S, 1). Contextos: «Ho 
vndeçimo o que he bigamo que casou 
con duas molheres ou cõ molher que foy 
corructa» (S); «ajnda que o casamẽto nõ 
val som bigamos» (S).

bigorna, subs. (do lat. bicornia, neutro de 
bicornis, e, que tem dois cornos). Bloco 
de ferro que serve para forjar utensílios 
de metal. Formas: bigorna (VC, 1). 
Contexto: «ca nom eram ajnda forjadas 
sobre a bigorna da cruz nem tẽperadas 
do meu sangue» (VC).

bilibris, subs. (do lat. medieval bilibris, 
este do bis + libra). Unidade de medida 
de duas libras. Formas: bilibris (VC, 1). 
Contexto: «o sisteyro leua duas liuras 
e dous sisteyros he hũa medida a que 
chamam bilibris» (VC).

bisavó, subs. (do lat. medieval bisavu-m). 
Mãe do avô ou da avó. Formas: bisauoo 
(S, 1); visauooa (rS, 1). Contextos: «si 
como madre e auoo e bisauoo e fylha e 
neta» (S); «e visauooa no terçeiro» (S).

bisavô, subs. (do lat. medieval bisavu-m). 
Pai do avô ou da avó. Formas: visauoo 
(S, 1). Contexto: «visauoo e visauooa 
no terçeiro» (S).

bisconde, subs. (do lat. tardio vice 
comite-m). O mesmo que visconde: título 
de nobreza inferior ao conde. Formas: 
biscõdes (HV, 1). Contexto: «assy de 
Reys como de cõdes e biscõdes» (HV).

bisdono, subs. (de bis + dono). Antigo 
dono; possuidor anterior. Formas: 
bisdono (S, 2). Contextos: «asi como 
padre e dono bisdono e asi dos outros» 
(S); «asi como padre e dono e bisdono, 
e hasi como filhos» (S).

bisneta ,  subs.  (do la t .  h ispânico 
bisnepte-m). Filha de neto ou de neta. 
Formas: bisneta (S, 1). Contexto: 
«fylha e neta e bisneta» (S).

bisneto ,  subs.  (do la t .  h ispânico 
bisnepte-m). Filho de neto ou de neta. 

Formas: bisnetos (S, 6); visneto (S, 1). 
Contexto: «os filhos delles e os netos e 
bisnetos e asi dos outros» (S); «nem os 
bisnetos que som no quarto non podem 
casar» (S); «neto e visneto e asi dos 
outros» (S).

bispado, subs. (do lat. eclesiástico 
episcopatu-m). Território eclesiástico 
administrado por um bispo; diocese. 
Formas: bispado (S, 14; VC, 4; C, 
72; EE, 6); bispados (SG, 1; S, 8; 
TC, 1; VC, 2). Contextos: «Pero se 
ouuer ẽ outro bispado ou ygreja outro 
costume aprouado gardando as cousas 
sustançiaaes» (S); «suspira por aueres 
bispado» (VC); «Item a clerizia nos disse 
como em nosso bispado avia desuairados 
custumes em dizimarem os freigueses 
ho trijgo» (C); «E dizese apostollado 
ou bispado per onde se dizẽ os bispos 
sucessores dos apostollos» (EE); «de 
cada hũa das sees dos bispados destes 
regnos» (SG); «poer antreditos dos 
termos dos bispados e arçidianadegos» 
(S); «a huũs dã bispados e a outros 
abadias» (TC); «per outros geitos e 
requerimentos se prouee dos bispados» 
(VC).

bispal ,  adj .  (do la t .  ec les iás t ico 
episcopale-m). Que diz respeito ao 
bispo; episcopal. Formas: bispal (S, 2). 
Contextos: «O premeiro casso bispal he 
quãdo sse ha de empoer algũa solempne 
penytẽçia por ho pecado cometido» (S); 
«Ha orden bispal he hũa preminençia e 
mayoria que sse da da ssegũda obra e 
effecto de carater da orden saçerdotal» 
(S).

bispo, subs. (do grego ™πίσκοπος, protetor, 
vigia, pelo lat. episcopu-m). Prelado 
que tem a direção espiritual de uma 
diocese. Formas: bispo (S, 174; TC, 
15; VC, 69; EE, 15; RP, 1); bispos (SG, 
1; S, 33; VC, 50; C, 3; EE, 5); byspo 
(S, 2); byspos (S, 2). Contextos: «tem 
mays poderyo o bispo que o saçerdote» 
(S); «quem iura sandiamẽte nas maãos 
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do bispo ou maãos sagradas tres anos 
faça peendença» (TC); «Onde nota hũa 
visom que apareçeo de huum bispo que 
avia grãde afeiçom aos amigos carnaaes 
e parentes» (VC); «E nos Dom Dioguo 
de Sousa bispo aprouamos e mãdamos 
que se cumpra e guarde assy como aqui 
he escrita» (C); «Thimoteo foy cõuertido 
por Paullo aa ffe e hordenado por elle 
ẽ bispo» (EE); «Senhor dom Raminto 
bispo Arusiẽsi» (RP); «e nõ soomẽte aos 
apostollos mas aos bispos e clerigos e a 
toda a ygreja» (VC); «per onde se dizẽ os 
bispos sucessores dos apostollos» (EE); 
«saluo com despensaçon do byspo ou por 
grande neçesidade» (S); o qual perteçe 
aos byspos e mestres en theologya» (S).

bissexto, adj. (do lat. medieval bissextus, 
a, um). Ano que tem mais um dia no mês 
de fevereiro. Formas: bisexto (VC, 1); 
bixsexto (VC, 1). Contextos: «E filhasse 
aqueste cõto segũdo o año bisexto» 
(VC); «alguũs poeẽ auondam aos años 
soomẽte que nõ he bixsexto e nõ aaquello 
que o he» (VC).

bitalhas, subs. Vide bitualhas. Formas: 
bitalhas (VC, 1). Contexto: «e certas 
muytas bitalhas auemos mester» (VC).

bitualhas, subs. (do lat. victualia, víveres). 
O mesmo que vitualhas: provisões. 
Formas: bitualhas (SG, 1). Contexto: 
«quaaes quer mercadorias bẽes bitualhas 
e mantijmentos» (SG).

bívera, subs.  Vide bíbora. Formas: 
biueras (VC, 2); byueras (VC, 1). 
Contextos: «geeraçom de biueras 
.s. linhagem peçonhent» (VC); «e 
chamaaos geeraçom de biueras» (VC); 
«dizendo. geeraçõ de byueras e filhos 
apeçonhẽtados que de vossos padres 
trouuestes o venyno de emueja» (VC).

blanco, adj. (do germânico blanck, pelo 
lat. medieval blancus, a, um). O mesmo 
que branco. Formas: blanca (VC, 
1); blancas (VC, 1); blãco (TC, 1). 
Contextos: «Em a vestidura blanca 
se entẽde a ignoscencia e castidade da 

humanidade que filhara» (VC); «outros o 
vestiã em vestiduras blancas» (VC); «nõ 
podes em ela fazer huũ cabello negro nẽ 
outro blãco» (TC).

blandamente, adv. (de blando + -mente). 
O mesmo que brandamente. Formas: 
blãdamẽte (VC, 2); blandamente (VC, 5). 
Contextos: «dizẽdo lhe blãdamẽte deus 
vos salue raby» (VC); «E reprehendendo 
blandamente e caritatiua o seruidor» 
(VC).

blandeza, subs. (de blando + -eza). O 
mesmo que brandeza. Formas: blãdeza 
(VC, 2); blandeza (VC, 4). Contextos: 
«e assy do mãdamẽto e ordenaçõ de 
guisa que a misericordia e blãdeza seja 
mayor que o juyzo e aspereza» (VC); 
«muytas vezes aproueita a ti mais a 
clemencia ou blandeza para aueres 
paçiẽçia» (VC).

blando, adj. (do lat. blandus, a, um). O 
mesmo que brando. Formas: blãda 
(VC, 6); blãdas (VC, 4); blãdo (VC, 13); 
blanda (VC, 9); blandas (VC, 7); blando 
(VC, 10); blandos (VC, 3). Contextos: 
«mas prazer e allegria he dilleitosa e 
blãda» (VC); «que agora lãças de ty 
as amoestaçoões muy blãdas» (VC); 
«O meu jugo blãdo e doçe he» (VC); 
«segũdo o qual a pẽna daquelles he a 
mais blanda e mais pequena» (VC); «ora 
sejã asperas ou blandas» (VC); «Padre 
nosso muy alto na criaçom. mui blando e 
doçe em amor» (VC); «porque a poonba 
tẽ blandos olhos e doçe sguardamẽto» 
(VC).

blandura, subs. (de blando + -ura). O 
mesmo que brandura. Formas: blãdura 
(VC, 2); blãduras (VC, 1); blandura 
(VC, 3); blanduras (VC, 3). Contextos: 
«A caẽtura e a blãdura do abreguo 
na sancta scriptura sooe de auer booa 
significaçõ» (VC); «mais perijgoso he 
quando afaagua e da blãduras» (VC); 
«assy he que se deue mesturar a blandura 
cõ a aspereza» (VC); «nõ tomẽ cõ suas 
blanduras e fingimẽtos» (VC).



324 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

blasfamador ,  subs. O mesmo que 
blasfemador. Formas: blasfamador 
(VC, 1). Contexto: «deuia morrer por 
ello como arreneguador e blasfamador» 
(VC).

blasfamar, vb. O mesmo que blasfamar. 
Formas: blasfamando vos (1); blasfamar 
(S, 1); blasfamey (S, 1). Contextos: 
«jurar muitas vezes, blasfamar, tomar 
o nome de Deus ẽ vaão» (S);  «e 
blasfamey dos sanctos e disse mal dos 
seus milagres» (S).

b l a s f e m a d o r ,  s u b s .  ( d o  l a t . 
blasphematore-m). Que ou o que blasfema; 
blasfemo. Formas: blasfemador (S, 
1; VC, 3); blasfemadores (VC, 1); 
blasffemadores (VC, 1). Contextos: «E 
pello quebramtamẽto da ley he omen 
ydolatria, blasfemador e ssem deuaçom» 
(S); «elle nõ era blasfemador» (VC); 
«nom som eu blasfemador: mas tu» 
(VC); «apedrãdoos como cruees herejes 
e blasfemadores» (VC); «he cuspinhado 
dos blasffemadores e he morto dos 
herejes» (VC).

blasfemar, vb. (do lat. blasphemare). 
Dizer palavras ofensivas contra alguém 
ou alguma coisa; proferir blasfémias. 
Formas: blaffema (VC, 1); blaffemaua 
(VC, 1); blasfema (VC, 3); blasfemã 
(VC,  3) ;  b lasfemaaes  (VC,  1) ; 
blasfemado (VC, 2); blasfemãdo (VC, 
1); blasfemando (S, 2); blasfemandoo 
(VC, 1; EE, 1); blasfemar (S, 1; VC, 2); 
blasfemaras (VC, 1); blasfemas (VC, 
1); blasfemaste (S, 1); blasfemaua (VC, 
3); blasfemauã (VC, 3); blasfemauam 
(VC, 2); blasfemou (TC, 1; VC, 4; EE, 
1); blasffeman (VC, 1); blasffemando (S, 
1); blasphemaaes (VC, 1); blesfemauam 
(VC, 1); he blasfemado (VC, 2); seer 
blasfemado (VC, 1); seja blasfemado 
(VC, 2). Contextos: «Este arrenegua 
e blaffema» (VC); «E per esta terceira 
guisa julgauam aquelles que Christo 
blaffemaua» (VC); «blasfema ajnda o 
verbo de deos aquelle que menospreça o 

sancto spiritu» (VC); «Alguũs blasfemã 
per costrãgimẽto» (VC); «blasfemaaes 
das obras do spiritu santo» (VC); 
«onde Christo he louuado em elles 
e blasfemado» (VC); «e som feytos 
peores arreneguãdo ou blasfemãdo 
de Christo» (VC); «afirmey alguũa 
coussa falsa blasfemando a Deus e 
aos seus sanctos» (S); «blasfemandoo 
dependurado na cruz» (EE); «A sexta 
blasfemar contra o spiritu sancto» (S); 
«nõ blasfemaras nẽ juraras em o seu 
nomẽ» (VC); «mas tu es aquelle que 
blasfemas que aquello que de deus he 
nõ lho das» (VC); «menospreçaste ou 
blasfemaste dos beẽs de natura ou de 
graça» (S); «e aquestes se entendem per 
o ladrom que blasfemaua» (VC); «E 
nom podẽdo esta molher ja soportar mais 
a blasfemia dos judeos cõtra Christo 
por doesto daquelles que blasfemauã» 
(VC); «e a segunda daquelles que 
passauam que o blasfemauam» (VC); 
«A quynta se blasfemou de Deus ou 
de Sancta Marya ou dos seus sanctos» 
(TC); «reputarõno como que blasfemou» 
(EE); «e que blasffeman de Christo» 
(VC); «ou fazem blasffemando, asi 
como quando alguũ jura pello coraçõ» 
(S); «mas emdureçidos e nõ corregiuees 
blasphemaaes e ajnda arenegaaes» 
(VC); «outros blesfemauam delle e elle 
diziã mal» (VC); «o nome de deos he 
blasfemado» (VC); «Jesu que quiseste 
de huũ ladrom seer blasfemado e 
doestado» (VC); «nõ cometamos cousa 
nem diguamos per que o nome de deus 
seja blasfemado» (VC).

blasfémia, subs. (do grego βλασφημία, 
pelo lat. blasphemia-m). Palavra que 
ultraja a religião ou ofende alguém; 
palavra ímpia. Formas: blaffemia (VC, 
1); blasfemea (S, 1); blasfemeas (S, 1); 
blasfemia (VC, 48); blasfemias (TC, 1; 
VC, 7); blasffemea (S, 1); blasffemia 
(S, 1; VC, 1); blasphemia (VC, 2); 
blasphemias (VC, 1). Contextos: «A 
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blaffemia se faz de tres guysas» (VC); 
«mentira na boca do leygo he blasfemea 
na boca do clerygo» (S); «dise blasfemeas 
da võdade e poderio e justiça de Deus» 
(S); «Christo pero nom embargando que 
nom soo de blasfemia» (VC); «leixarõ 
as blasfemias e maldizeres» (VC); 
«geera plagas e doestos e blasfemias 
e odio» (TC); «Ira e contẽda, clamor e 
braados, despreçamẽto, injuria, omeçida, 
blasffemea» (S); «A quarta he blasffemia, 
que he vontade de sse vingar por dizer 
doestos a Deus e aos ssantos» (S); «e he 
morto a espada em a nossa blasphemia 
e arrenegar» (VC); «blasphemias dos 
judeus (hũa pobre molher da cõpanha.)» 
(VC).

blasfemo, subs. (do grego βλάσφημος, 
pelo lat. blasphemu-m). O que diz 
blasfémias; ímpio. Formas: blasfemo 
(VC, 4). Contextos: «o apedrarem como 
arenegador e blasfemo» (VC); «e per 
conseguinte nom era blasfemo» (VC); 
«o qual foy blasfemo. porque posse 
blasfemia a Christo creador» (VC).

boa-andança, subs. (de boa + andança). 
Felicidade; boa sorte. Formas: boõ 
andãça (VC, 1); booa andança (VC, 
1). Contextos: «E assi muytos ha hi 
que na boõ andãça mudã a sua voz 
e louuã a deus» (VC); «e assi a booa 
andança daquesta vida fez o rico seer 
desauẽturado» (VC).

boa-aventurança , subs. (de boa + 
aventurança). As bem-aventuranças: os 
ensinamentos de Jesus Cristo no Sermão 
da Montanha. Formas: boas auenturãças 
(VC, 1); booa avẽturança (S, 1). 
Contextos: «perdesse nas prosperidades 
e boas auenturãças» (VC); «Pequey ẽ 
enveja do coraçon doemdome dos beẽs 
e da booa avẽturança de meu proximo» 
(S).

boamente, adv. (de boa + -mente). De boa 
vontade. Formas: boa mẽte (S, 2); bõa 
mẽte (VC, 3); boamente (S, 3; TC, 4; VC, 
6); bõamente (VC, 1); boamẽte (S, 1; TC, 

5; VC, 15); booa mẽte (S, 1); boõa mente 
(VC, 3); boõa mẽte (VC, 2); booamente 
(S, 1); boõamente (VC, 2); booamẽte 
(S, 2); boõamẽte (VC, 4); boõmẽte (VC, 
1). Contextos: «os homẽs mais de boa 
mẽte veẽ a confison e semplezmẽte se 
confesan» (S); «O pallaura deleitosa 
e saborosa quã de bõa mẽte a ouuio 
a Magdanella» (VC); «rreçeben de 
boamente dõees e presentes» (S); «A .ix. 
se da de boamente esmolla aos pobres» 
(TC); «abrir a orelha de bõamente» 
(VC); «de booamente escuytey e ouui 
aos que taes cousas diziam» (S); «disse 
mal dalguẽ ou de boamẽte ouuio a 
aqueles que mal diserom» (TC); «de 
booa mẽte rreçebe seus cõselhos» (S); «e 
consirar de boõa mente e cõ madureza 
e pesso na liberalleza de deus» (VC); 
«e seer reçebido de boõa mẽte» (VC); 
«de booamente escuytey e ouui aos 
que taes cousas diziam» (S); «Ouçãno 
de boõamente» (VC); «e ouuindo de 
booamẽte outros da materia vil» (S); «he 
que ouça de boõamẽte a pallaura de deus 
e que ou faça» (VC); «nẽ ha hy cousa 
que faça cõprir de boõmẽte este nosso 
trabalho» (VC).

boaventura, subs. (do lat. bonaventura-m). 
Felicidade; boa sorte. Formas: boa 
ventura (VC, 2); booa vẽtura (S, 1; VC, 
2); boõaventura (VC, 1). Contextos: 
«a maa andança aproueyta mais aos 
homeems que a boa ventura» (VC); «per 
booa vẽtura ou per graça» (S); «Nõ ha 
hy cousa mais malauẽturada que a booa 
vẽtura dos pecadores» (VC); «muyto 
firmes e de booa vẽtura seriã aquelles 
que em nẽhuũ tempo fossem priuados 
do seu desejo» (VC); «he enganado per 
dilleitações das cousas praziuees e de 
boõaventura» (VC).

boca, subs. (do lat. bucca-m). Abertura 
situada na cabeça delimitada pelos 
lábios. Formas: boca (S, 71; TC, 7; 
VC, 345; HV, 3; EE, 89; RP, 3); bocas 
(TC, 1; VC, 16; EE, 2). Contextos: 
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«A ssegũda maneira de prudẽcia he da 
boca em tenperarse» (S); «Deus deu ao 
homẽ a boca para falar» (TC); «para 
conhoçer e a boca para cõfessar a deos» 
(VC); «a profecia que elle disse por sua 
boca» (HV); «Nenhuũa cousa proueita 
perdoar de boca» (EE); «E tal fumo 
entre per a boca e por os narizes» (RP); 
«e sempre ho punha nos narizes e na 
boca» (RP); «Deus destroira as bocas 
ẽganosas» (TC); «o diaboo lhes abre 
as bocas» (VC); «çarrarã as bocas dos 
lioões» (EE).

bocado, subs. (talvez de boca + -ado). 
Pedaço; porção de alimento. Formas: 
bocado (S, 2); bocados (VC, 1). 
Contextos: «logo que tomou o bocado 
que Jhesu Christo deu, sayo fora» (S); 
«que Jhesu Christo deu o bocado a Judas 
volto ẽ vinho» (S); «nom se guasta nem 
come per bocados nẽ mordeduras» (VC).

boceta, subs. (do francês boucette, 
pequeno barril, este do lat. buxis, idis, 
recipiente). Pequeno recipiente; caixinha 
redonda; bolsa. Formas: boçeta (VC, 1). 
Contexto: «Esso meesmo a archa tijnha 
hũa boçeta douro com a manna» (VC).

boda, subs., (do lat. vota, plural de votum, 
voto). O mesmo que boda: casamento; 
festas de casamento. Formas: bodas 
(VC, 3). Contextos: «A segunda nas 
bodas quando disse. nõ ham vinho» 
(VC); «quando homẽ fosse conuidado 
pera as bodas» (VC).

bofes, subs. (segundo uns, do cast. bofes; 
segundo outros, regressivo de bufar). 
Pulmões. Formas: boffes (VC, 1). 
Contexto: «o coraçom. e figuado. e 
baço. e boffes. e os ossos» (VC).

bofetada, subs. (de bofete + -ada; bofete 
do francês buffet). Pancada no rosto com 
a mão aberta; tabefe. Formas: bofetada 
(VC, 3); bofetadas (VC, 4); boffetada 
(VC, 10); boffetadas (VC, 11; EE, 6); 
buffetada (VC, 1). Contextos: «Em 
aquesta bofetada foy complida aquella 
prophecia que diz» (VC); «Porque 

muytas vezes se faz que por vijngança 
dos doestos e offensas das palauras 
se dam bofetadas» (VC); «auemos tal 
ensinãça que nos guardemos que ja 
mais nõ demos nós a Christo boffetada 
ou pescoçada» (VC); «anjo de Sathanas 
que me dee boffetadas» (EE); «anjo de 
Sathanas o qual me deu boffetadas» 
(EE); «foy açoutado primeiramẽte cõ 
boffetadas no rostro» (EE); «deu a Jesu 
hũa buffetada» (VC).

boi, subs. (do lat. bove-m). Animal 
ruminante macho e castrado da família 
dos bovídeos. Formas: bois (VC, 
10); booy (VC, 1); boy (S, 3; VC, 10; 
EE, 7); boys (VC, 5; HV, 2; C, 1; EE, 
2). Contextos: «Doze bois darame 
trouuerom o mar» (VC); «Conheçe o 
booy seu possuidor e o asno a mãjadoira» 
(VC); «non araras con boy e asno» (S); 
«pregũtou se o boy ou asno de alguũ 
delles cayra ẽ huũ poço» (EE); «e achou 
no tẽplo alguũs que vẽdiã boys e ouelhas 
asentados aas mesas» (VC); «bufaros e 
boys e caualos mandamos matar» (HV); 
«vender bestas ou boys ou vacas» (C); 
«Cinquo pares de boys hey mercado e 
vou veer quejandos som» (EE).

bolo, subs. (do lat. bolu-m). Lance de 
dados; jogo de dados. Formas: bollos 
(VC, 1). Contexto: «(lançou fora os que 
cõprauã e vẽdiã cõ suas obradas) e bollos 
(e derribou as mesas dos mercadores 
e cambadores e cadeiras e seedas de 
aquelles que vendiã as poõbas.)» (VC).

bolo-asmo, subs. (de bolo + asmo). O 
mesmo que bolo ázimo, ou pão ázimo: 
pão sem fermento. Formas: bollo asmo 
(VC, 1). Contexto: «(Filhou Jesu huũ 
pam) .s. huũ bollo asmo. e nom pam 
leuedo nem de formento» (VC).

bolota, subs. (do árabe ballûta). Fruto do 
carvalho, sobreiro e azinheira; lande. 
Formas: bollotas (EE, 1). Contexto: 
«desejaua emcher ho vẽtre das bollotas 
que comyã os porcos» (EE).

bolsa, subs. (do grego βύρσα, couro, pelo 
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lat. tardio bursa-m). Pequeno saco de 
couro ou pano para guardar moedas. 
Formas: bolsa (S, 1; VC, 5); bolsas (S, 
1; VC, 4). Contextos: «por que o teu 
jejuũ seja abastãça da alma e non ganãça 
da bolsa» (S); «e elle seja tua adegua 
e tua bolsa» (VC); «trazẽdo çintas e 
bolsas» (S); «alguũ dinheiro em vossas 
bolsas e çintas» (VC).

bolso, subs. (masculino de bolsa). Saquinho 
de tecido na parte interna da roupa; 
algibeira. Formas: bolso (VC, 1); bolsso 
(VC, 1); bolssos (VC, 1). Contextos: 
«som metidos no saco ou bolso dos 
trebelhos» (VC); «e tijnha o correo ou 
bolsso do senhor» (VC); «teẽ os correos 
ou bolssos dos moesteiros para os husos 
dos frades» (VC).

bom, subs., adj. (do lat. bonus, a, um). 
Que é conforme ao uso a que se destina; 
virtuoso; bondoso. Formas: bo (VC, 2); 
bõ (S, 20; TC, 15; VC, 1; HV, 4; C, 8; 
EE, 45); boa (VC, 162); boã (VC, 3); bõa 
(VC, 47; RP, 6); boas (S, 16; TC, 10; VC, 
139; HV, 2; C, 4; EE, 21); bõas (VC, 13; 
RP, 3); boãs (VC, 2); bom (S, 2; HV, 1; C, 
1; EE, 2); bon (S, 1); boo (S, 47; TC, 12; 
VC, 308 ; C, 2; EE, 11); boõ (TC, 2; VC, 
79 ; HV, 21; EE, 61; RP, 14); bõo (VC, 
66); booa (S, 42; TC, 1; VC, 56 ; HV, 4; 
EE, 18); boõa (VC, 174 ; HV, 1; EE, 24; 
RP, 1); booas (S, 18; TC, 2; VC, 68; HV, 
2; EE, 14); boõas (VC, 100; EE, 15; RP, 
2); boom (TC, 1; EE, 4); boon (EE, 11); 
boons (EE, 1); boõos (VC, 1); boos (S, 
43; TC, 6; VC, 171; HV, 1; C, 10; EE, 
32); bõos (VC, 12; C, 1; EE, 1); boõs 
(TC, 3; VC, 133; HV, 2; C, 1; EE, 35); 
bos (VC, 1); bõs (EE, 1). Contextos: «se 
faz mẽçõ ẽ aqueste tempo bo ofiçio da 
ygreja» (VC); «asi como o que põee bõ 
vinho» (S); «se trabalhou de conronper 
a boa fama doutrem» (TC); «e ainda da 
propria boã obra» (VC); «e per exemplo 
da sua bõa obra» (VC); «Se por teer boas 
uistiduras e bem feytas» (TC); «busquẽ 
se pera os ricos muyto bõas salsas» 

(RP); «apareçẽ bõas ourinas e boõas 
augoas, e bõas digestiões» (RP); «e ssy 
diz algũas boãs cousas e verdadeiras» 
(VC); «tirey de bom proposito» (S); «E 
este castello era de huũ sabedor judeu 
e bom caualleyro» (HV); «tanto tem 
ho maao ssaçerdote como o bon» (S); 
«julgar qual he boo e qual he maao» 
(S); «o casamẽto porque ẽ si nõ he tã 
boo nẽ tã limpo como a castidade» 
(TC); «Se embargou o boõ proposito 
doutrẽ» (TC), «deues de comer boõ 
manjar e bõa yguaria com boõ vinho» 
(RP); «Ho bõo pastor vigiaua sobre a 
guarda da sua pequena manada» (VC); 
«E sse ho nom poser em booa guarda» 
(S); «som religiosos de booa uida» (TC); 
«non quero senam cousa boõa e licita» 
(EE); «e tal salsa he muyto boõa» (RP); 
«per romarias e per outras booas obras» 
(TC); «aproueitemos em fazer boõas 
obras» (VC); «Se murmurou de alguum 
por o seu boom proposyto» (TC); «con 
pallaura e com boon emxemplo» (EE); 
«antre os boons e os maaos» (EE); «nõ 
soomẽte da honrra de que guallardoa 
os boõos. mas ajnda da pena» (VC); 
«despender en boos vsos» (S); «Como os 
boos auerã gloria perdurauel e os maaos 
pena por sẽpre» (TC); «nẽ ey ẽ mĩ boas 
cuydaçoõs nẽ boos pensamẽtos» (TC); 
«teẽ ho regno dos çeos para os boos que 
neste mũdo ho seruẽ lealmẽte» (EE); 
«(os obreyros) ora bõos ora maaos» 
(EE); «comer boas uiãdas ou em beber 
boõs uinhos» (TC); «da paciençia aos 
bos e tira aginha o poderio aos maaos» 
(VC); «por graça de liure aluidro e bõs 
mereçimẽtos» (EE).

bombarda, subs. (do italiano bombarda). 
Projétil de pedra arremessado por uma 
boca de fogo semelhante a um canhão e 
com o mesmo nome. Formas: bõbardas 
(S, 1). Contexto: «lançã trões e beesteas 
e bõbardas e ẽgenhos» (S).

bonança, subs. (do lat. vulgar *bonancia-m, 
pelo castelhano bonanza). Tempo calmo; 
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acalmia. Formas: bonãça (VC, 3; EE, 
2); bonança (VC, 4); bõnança (VC, 1). 
Contextos: «e a bonãça do mar mostrou 
que era deus» (VC); «mãdou aos ventos 
e ao mar e ouue logo bonãça» (EE); 
«da tẽpestade fazes tu senhor bonança 
e tempo assesseguado» (VC); «çessou 
a tẽpestade e foy feita grãde bõnança e 
calma» (VC).

bondade, subs. (do lat. bonitate-m). Be-
nevolência; benignidade; generosidade. 
Formas: bõdade (S, 2; VC, 56); bõdades 
(VC, 3); bondade (S, 3; VC, 70; EE, 1); 
bondades (VC, 3); boõdade (VC, 6; EE, 
3); boondade (VC, 4; EE, 1); bũdade 
(VC, 1). Contextos: «sejamos parti-
çypes e parçioneyros da sua bõdade» 
(S); «e quãto mais sobes em bõdades 
tãto ascẽdes e ardes mais em seu amor» 
(VC); «Deus acalçou maneyra de bõdade 
infinita nos en quãto he madre do filho 
de Deus de bondade infinita» (S); «assy 
como he bondade e sabedoria» (EE); 
«sem outra mestura. mas com pureza e 
bondades» (VC); «Oo grãde boõdade de 
deus» (VC); «nom per boondade nem 
geeraçom mas per fama de seus maaos 
feytos» (VC); «tã grãde he a bũdade da 
fe» (VC).

borbulha, subs. (regressivo de borbulhar, 
este do cast. borbollar). Bolha. Formas: 
burbulhas (VC, 2). Contextos: «e 
quando o visse confrangerse com algũas 
burbulhas que terria no corpozinho» 
(VC); «no corpo guaffo nasçẽ muytas 
burbulhas miudas duras e redõdas» 
(VC).

borda ,  subs .  (do  f rancês  bord ) . 
Extremidade; beira; orla. Formas: 
borda (EE, 4). Contextos: «aa borda do 
mar da lagoa» (EE); «estaua assentado 
na borda» (EE).

bordão, subs. (do lat. burdone-m). Pau 
que serve de apoio ao caminhar; cajado. 
Formas: bordã (VC, 4); bordam (VC, 
2); bordon (S, 1). Contextos: «nem 
cajado nem bordã» (VC); «nõ teenhã 

soomẽte as cousas meudas assy como 
huũ bordam ou cajado» (VC); «E dizẽ 
que se rreçeberon o bordon e taleiga do 
propio saçerdote que os benzeo» (S).

borlado, adj. (de borla + -ado). Orlado; 
guarnecido de borla. Formas: borllada 
(VC, 1). Contexto: «e de seda e ouro: e 
teçida e borllada e teçida com jacinto» 
(VC).

borra, subs. (segundo uns, do lat. burra-m, 
segundo outros, regressivo de borrar). 
Sujidade; fezes. Formas: borra (VC, 
2). Contextos: «como se ousa de çujar 
cõ esta çuja borra» (VC); «e guardamos 
pera nos as fezes ou borra» (VC).

borzeguim, subs. (do holandês borseken, 
pequena bota, pelo francês brosequin). 
Tipo de calçado; bota. Formas: 
borzeguijs (C, 1). Contexto: «Assy 
borzeguijs como çapatos, pantufos e 
chapĩjs» (C).

bosco, subs. (do germânico *bosk, mata, 
pelo provençal bosc). O mesmo que 
bosque: floresta. Formas: boosco (VC, 
1). Contexto: «antre Jherusalem e Jerico 
auia huũ boosco ou huũ despoboado» 
(VC).

bostela, subs. (do lat. pustella-m, por 
pustula-m). Ferida com crosta. Formas: 
bostellas (VC, 3). Contextos: «o qual 
fazia aa porta sua cheo de bostellas e 
desejaua fartar se» (VC); «Mas os caães 
vijnham e lambyã lhe as suas chaguas) 
ou bostellas» (VC); «eu seja de todo 
pobre de virtudes e cheo de sarna ou 
bostellas de peccados» (VC).

bota, subs. (do francês botte). Calçado que 
cobre o pé e parte da perna. Formas: 
botas (VC, 1). Contexto: «calças ou 
botas inteiras ou çapatos» (VC).

botar, vb. (de boto + -ar). Embotar; turvar; 
enfraquecer. Formas: bota (VC, 4); 
botar (VC, 1); forom botados (VC, 1). 
Contextos: «e quando per vilheçe se 
lhe bota a vista reformaa e cobraa per 
queentura do sol» (VC); «pareçe verde 
o aar da çerca delle e a sua verdura nũca 
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se bota per soll nẽ per lũa» (VC); «O 
muyto comer bota o entẽdimẽto» (VC); 
«emverdeçe per exẽplo e per virtude nẽ 
se bota per soll» (VC); «per ajnda mais 
rrebater e botar sua soberba» (VC); «e 
os teus dentes forom botados» (VC).

botica, subs. (do grego ¢ποθήκη, através do 
lat. apotheca-m, pelo francês boutique). 
Espécie de farmácia. Formas: boticas 
(VC, 1). Contexto: «Aquellas cousas 
som como speciarias e materiaaes das 
boticas» (VC).

boticairo, subs. (do lat. apothecariu-m). 
O mesmo que boticário: o dono ou 
empregado de uma botica. Formas: 
boticairo (C, 1; RP, 1); boticayro (RP, 
1); boticayros (VC, 1). Contextos: 
«fisico, solorgiam, boticairo» (C); «e 
outro que chamã serpillo que acharas ao 
boticairo» (RP); «vay te ao boticayro» 
(RP); «e de todallas speciarias e poos dos 
boticayros» (VC).

boto, adj. (talvez do gótico bauths, surdo, 
mudo). Que tem falta de entendimento; 
rude; rombo. Formas: botos (TC, 1; VC, 
1). Contextos: «faz todos os sisos dos 
homeẽs botos pera aprenderem alguũ 
bem» (TC); «assy como aquelles que teẽ 
os dẽtes botos quando começã de comer 
sentẽ agrauamẽto» (VC).

bouzio, subs. (do árabe Budjia, cidade da 
Argélia). O mesmo que bugio: trejeito; 
momice. Formas: bouzios (VC, 1). 
Contexto: «queriam per braados e 
bouzios e per pregarias a caballo» (VC).

bovedado, adj. Vide abovedado. Formas: 
bouedada (VC, 1). Contexto: «a ygreja 
toda que aly stá feita que he bem alta e 
bouedada» (VC).

bóveda, subs. (talvez do lat. vulgar 
*volvita-m, por voluta-m, part. passado 
de volvere, revirar). O mesmo que 
abóbada: cobertura arqueada em forma 
de cunha construída de pedra ou tijolo. 
Formas: boueda (VC, 1). Contextos: 
«sta hũa capeella profunda em fũdo 
da boueda bem per quarẽta graaos ou 

acerca» (VC).
bovino, adj. (do lat. bovinus, a, um). 

Relativo a boi; animal bovino. Formas: 
bouinos (VC, 1). Contexto: «Tira a 
muy pesada carrega e leixa a quellas 
çinco jugadas e sẽtidos nõ humanos mas 
bouinos ou de bois» (VC).

bozina, subs. (do lat. bucina-m). O mesmo 
que buzina: espécie de trombeta de 
corno ou metal. Formas: bozina (S, 1). 
Contexto: «sempre me pareçe que ouço 
aquella bozina e trõpeta espantossa» (S).

bozra, subs. O mesmo que borra. Formas: 
bozrra (VC, 1). Contexto: «mas toda 
a sua vestidura e pelle foy tingida de 
vestidura de bozrra .s. ensyngoentada» 
(VC).

braceiro, subs. (de braço + -eiro). 
Jornaleiro; ganhão; cavador. Formas: 
braçeiros (C, 1). Contexto: «Os cauõoes 
e braçeiros e ganha dinheiros» (C).

braço, subs. (do lat. brachiu-m). Cada um 
dos membros superiores que vão do 
ombro à mão. Formas: braaço (VC, 1); 
braaços (VC, 1); braço (S, 4; VC, 18; EE, 
4; RP, 9); braços (VC, 63; EE, 7; RP, 1). 
Contextos: «e tã bẽ os atauã darredor do 
braaço seestro» (VC); «porque reçebẽdo 
a natura humana em seus braaços 
estendidos na cruz» (VC); «teen de juso 
do braço dereyto» (S); «esforçou seu 
braço» (EE); «E se pella vẽtura naçer 
a apostema de bayxo do braço direyto, 
sangre se em ho meo daquelle braço da 
vea meaã» (RP); «mas ameude o seu 
filho que muyto ama nos teus braços» 
(VC); «e ella emtom ho tomou em seus 
braços e beyjou suas chagas» (EE); «e 
logo sentira apostema de bayxo dos 
braços» (RP).

bradante, subs., adj. (de bradar + -ante). 
Que brada ou grita. Formas: braadantes 
(VC, 1); braadãte (VC, 2). Contextos: 
«Entõ sera o senhor antre os poboos 
allegres e braadantes de todo cabo 
delles» (VC); «Eu som voz do braadãte 
no deserto» (VC); «elle foy voz do 
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braadãte no deserto» (VC).
bradar, vb. (talvez do lat. blatterare). 

Gritar; clamar. Formas: braada (TC, 
3; VC, 35); braadã (VC, 7; EE, 2); 
braadãdo (VC, 17; EE, 2); braadam 
(VC, 3); braadamdo (VC, 1); braadando 
(VC, 19; EE, 3); braadandose (VC, 1); 
braadar (VC, 24); braadara (VC, 2); 
braadarã (VC, 1); braadaram (VC, 1); 
braadaras (VC, 1); braadarẽ (VC, 1); 
braadarey (VC, 2); braadariã (VC, 1); 
braadarõ (VC, 9); braadarom (VC, 6); 
braadas (VC, 3); braadasse (VC, 1); 
braadassem (VC, 2); braadastes (VC, 
1); braadaua (TC, 1; VC, 20); braadauã 
(VC, 14; EE, 1); braadauam (VC, 7); 
braadauas (TC, 1); braadauees (VC, 1); 
braade (VC, 1); braadẽ (VC, 1); braadem 
(VC, 1); braademos (VC, 2); braadey 
(VC, 1); braadou (VC, 23); brada (VC, 
1); brãdãdo (VC, 1); bradando (EE, 
2); bradarõ (VC, 1); bradaua (VC, 
1); bradauã (VC, 1); bradey (VC, 1); 
brandando (VC, 1); brandauã (VC, 1). 
Contextos: «O seu sãgue braada a mi 
da terra» (TC); «dos que braadã cõ rayua 
de comer» (EE); «E disse braadãdo» 
(EE); «a huũa voz braadam dizendo. 
seja crucificado» (VC); «som culpados 
com os judeos e dizem braadamdo 
com elles: nom aqueste: mas Barrabas» 
(VC); «Que o dyaboo vosso immijgo 
como lyon braadando rodea buscando 
a quẽ coma» (EE); «Em aquesto que 
Jhesu dizia altas vozes braadandose 
entende a grãdeza do desejo que auia em 
preeguar» (VC); «por que nõ curamos 
de responder despois que de braadar 
somos cansados» (VC); «E porque elle 
braadara (Hely hely.)» (VC); «Eu vos 
digo que ajnda que se estes callẽ as 
pedras braadarã» (VC); «vijnrã ante 
elle toruoões que braadaram e farã a 
roydo» (VC); «E entom braadaras. 
oo boo Jesu e boo senhor» (VC); «e 
braadarẽ a elle de dia e de nocte» (VC); 
«E braadarey de todo coraçom dizendo» 

(VC); «per vẽtura nõ braadariã cõ tigo 
dizẽdo assy» (VC); «e braadarõ dizẽdo. 
Jesu mãdador amerçeate de nos» (VC); 
«alguũs braadarom ou ouuerom arroydo 
contra seus proximos» (VC); «e braadas 
soomente que has sede dizendo» (VC); 
«assy como se per boca braadasse ex 
aqui o cordeiro de deus» (VC); «e lhes 
deffendiã que nom braadassem» (VC); 
«mas ajnda cobijçãdo de o neguar 
braadastes: nõ auemos rey se nõ Çesar» 
(VC); «e depoys braadaua e dizia» 
(TC); «e tomandoos braadauã contra o 
senhor dizẽdo» (EE); «E diz mais que 
braadauam primeiramente porque eram 
çegos» (VC); «e nõ braadauas a gente 
que pasaua» (TC); «porque braadauees 
crucifigao crucifigagao» (VC); «mas bẽ 
ha hi que braade e se aqueixe cõtra os 
da claustra» (VC); «porque abaixados 
braadẽ e braadãdo sejã ouuidos» 
(VC); «empero braadem aaquelles e nõ 
çessem» (VC); «somos ensinados que 
braademos a deus nas necessidades» 
(VC); «Com mjnha voz braadey ao 
senhor cõ meu braado e ouuyme» (VC); 
«E per aquesto que morrẽdo braadou» 
(VC); «brada pois de todo teu coraçõ» 
(VC); «Onde Agustinho brãdãdo diz» 
(VC); «Bradando como se lee nos v. 
capitollos de Marcos (Alleuãtate.)» 
(EE); «e com medo bradarõ cuydãdo 
que era fantasma ou visom» (VC); «sta 
contra a multidom da companha que 
bradaua crucifigao crucifigao» (VC); 
«Bradauã os prophetas cõ desejo de tal 
maneyra que cõtar nõ se pode» (VC); 
«Quãdo era atribullado bradey ao 
senhor e elle me ouuiu» (VC); «depois 
forom per elle liures das pẽnas em que 
jaziam brandando» (VC); «Oo quantas 
vezes se lançauã em terra e brandauã 
ao ceeo» (VC).

brado, subs. (regressivo de bradar). 
Grito. Formas: braado (VC, 26; EE, 1); 
braados (S, 9; VC, 35; EE, 6); brados (S, 
1; TC, 1). Contextos: «quando o senhor 
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per huũ grãde braado e voz resuscitou 
e aleuantou a alma de Lazaro» (VC); 
«Com braado forte e offertando as 
lagrimas foi ouuido por sua reuerẽçia» 
(EE); «homde dam braados e andam 
deshonestos» (S); «o ouessem por os 
braados e clamores do poboo» (VC); 
«E elle emtõ daua mayores braados» 
(EE); «mais lhes praz andar cantando e 
dando brados que cantar na ygreja» (S); 
«odio e soberba de coraçom e brados 
dessordẽados» (TC).

bramar, vb. (do gótico *brammon, uivar, 
pelo lat. tardio *bramare). Berrar; gritar. 
Formas: bramando (VC, 1). Contexto: 
«rousinooes chilrando. e os ceruos 
bramando» (VC).

branchete, subs. (do francês branchette, 
raminho). Cão pequeno; cachorro. 
Formas: brãchetes (VC, 1). Contexto: 
«(E peruentura nõ comẽ os podengos e 
caães pequenos) .s. brãchetes ou caaruos 
(das migualhas que caaẽ da mesa de seus 
senhores)» (VC).

branco, subs., adj. (do germânico blanck, 
pelo lat. medieval blancus, a, um). Cor 
de neve; límpido. Formas: brãca (S, 3; 
VC, 14; EE, 3); brãcas (VC, 4; EE, 2); 
brãco (VC, 4); brãcos (VC, 3; C, 1); 
branca (S, 4; VC, 27; EE, 2); brancas 
(VC, 4; C, 1; EE, 3); branco (S, 2; 
VC, 7; C, 2; EE, 1); brancos (VC, 1). 
Contextos: «E ẽ alguũs lugares poeẽ 
hũ pano que he a hũa parte dele brãca, 
outra colorada» (S); «e o escarneçeo, 
com vistidura brãca» (EE); «vestã de 
vestiduras brãcas» (VC); «Eis aqui 
dous varoões esteuerõ perto delles cõ 
vistiduras brãcas» (EE); «nõ o brãco e 
o negro mas o justo e o injusto» (VC); 
«Taaes sõ agora outrosi mujtos que sõ 
como sterco cuberto de neue e brãcos 
aadefora e de dẽtro cheos de maldade» 
(VC); «pague dozentos reaaes brãcos 
pera as obras da nossa see e meirinho» 
(C); «E ysso mesmo ordenamos que 
todallas vestimentas brancas, frontaes» 

(C); «E o pano branco que lhe põee 
ençima da cabeça significa a coroa que 
lhe sera dada na gloria» (S); «Libano he 
jnterpetrado branco e de virgindade» 
(EE); «os boõs que dentro sam brancos 
per limpeza e maneyra de trijgo» (VC).

brancura, subs. (de branco + -ura). 
Qualidade do que é branco; alvura. 
Formas: brãcura (VC, 6); brancura 
(VC, 4). Contextos: «por razõ da 
brãcura da limpeza» (VC); «som 
cubertos de brãcura de virtudes» (VC); 
«per brancura de deuoçam» (VC); 
«A brancura do vestido significa o 
splandeçimẽto da grã sollẽnidade» (VC).

brandamente, adv. (de brando + -mente). 
Com brandura; mansamente. Formas: 
brãdamẽte (VC, 2). Contextos: «elle 
respondeo nõ brãdamẽte segundo forõ 
as pallauras delles» (VC); «os phariseus 
lhe fallauã brãdamẽte pera o accusarẽ» 
(VC).

brandeza, subs. (de brando + -eza). 
Brandura; suavidade. Formas: brandeza 
(VC, 1). Contexto: «que elles ouuessem 
de auer e cobrar aquella brandeza que 
nom ouuerom» (VC).

brando, adj. (do lat. blandus, a, um). Mole; 
macio; manso; suave. Formas: brãda 
(VC, 2); brãdas (S, 1; VC, 2); brãdos 
(VC, 1); branda (VC, 1); brando (VC, 
2); brandos (EE, 2). Contextos: «porque 
cauada he asaz a terra que he humildosa 
e brãda» (VC); «ou a seu seruo dixer 
palauras mais asperas ou mais brãdas» 
(S); «as cousas doçes e brãdas nõ nos 
ẽganẽ» (VC); «erã asperos e para si 
brãdos cõtra aquello que quer o dereito 
natural» (VC); «quam doçe e brando 
he o senhor» (VC); «o filho de deus nõ 
foy vistido de brandos e quẽtes pãnos» 
(EE); «ver o homẽ vistido de brandos 
vestidos» (EE).

brandura, subs. (de brando + -ura). 
Suavidade; doçura. Formas: brãdura 
(VC, 1); brãduras (VC, 1). Contextos: 
«nõ ha hy cousa tã çegua como he o 
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perijgo da brãdura e dulcidõ do mũdo» 
(VC); «he aly chea de plagas toda e 
feridas ĩchaços nigridoões em que 
brãduras» (VC).

branquear, vb. (de branco + -ear). Tornar 
branco; embranquecer; limpar. Formas: 
eram branqueados (VC, 1). Contexto: 
«e eram branqueados aadeçima por o 
fingimẽto da bõdade» (VC).

brasa, subs. (talvez do germânico *brasa, 
fogo, pelo francês braise). Carvão ou 
lenha incandescente. Formas: brasas 
(VC, 8; EE, 2); braza (VC, 1). Contextos: 
«fezelhes huũ sermon muy fermoso cheo 
de brasas do fogo damor» (VC); «E assy 
como deçerom em terra vyron brasas: 
e huũ peixe posto emçima» (EE); (e 
o pam) non sobre as brasas mas ally 
aparelhado pera a recreaçõ delles» (EE); 
«O carbũculo ajnda he de color de fogo 
e tal como braza ou caruõ viuo» (VC).

brasfemador ,  subs. O mesmo que 
blasfemador. Formas: brasfemador (S, 
1). Contexto: «O .v. no crimẽ pubrico, 
asi como no brasfemador» (S).

brasfemar, vb. O mesmo que blasfemar. 
Formas: brasfamã (TC, 1); brasfemar 
(S, 1; EE, 1); braphema (EE, 1); 
brasphema (EE, 3); brasphemado (EE, 
1); brasphemar (EE, 1); brasphemaua 
(EE, 1); brasphemauam (EE, 1). 
Contextos: «brasfamã e arenegãdo 
muyto alto e poderoso nome do senhor 
Deus» (TC); «qual quer que brasfemar 
ou diser mal dos sanctos em pubrico 
faça pendença ssete anos» (S); «e que 
cousa he brasfemar» (EE); «Seguese 
no euãgelho, alguũs dos leterados 
disserom antre sy este braphema» (EE); 
«en tres maneiras brasphema o homem 
de deos» (EE); «ouuindo seer Christo 
pellos judeus e phariseus brasphemado 
e doestado» (EE); «ca o brasphemar he 
atribuir aa criatura o que he propio de 
deos» (EE); «diziam estes que Christo 
brasphemaua que o que era propio de 
deos» (EE); «ca os mayores accusauam 

o millagre e brasphemauam» (EE).
brasfémia, subs. O mesmo que blasfémia. 

Formas: brasfemia (EE, 1); brasfemias 
(EE, 2); brasphemia (EE, 2). Contextos: 
«mal dizer e brasfemia e mĩtira» (EE); 
«sam brasfemias cõtra deus» (EE); 
«por isto impoynham brasphemia a 
Christo que perdoaua os pecados» (EE); 
«acusallo de brasphemia» (EE).

brasfémio, subs. (do lat. blasfemiu-m). 
O mesmo que blasfemo: o que diz 
blasfémias. Formas: brasfemyos (EE, 
1). Contexto: «os antijgos judeus tinhã 
por custume de apedrejar os brasfemyos 
fora da cidade» (EE).

bravamente, adv. (de bravo + -mente). 
Com bravura; corajosamente. Formas: 
brauamẽte  (VC,  1) .  Contexto: 
«Brauamẽte se pode fazer que aquelle 
que se deleita na honrra que nom seja em 
perigoo ou em queeda» (VC).

bravejar, vb. (de bravo + -ejar). Barafustar; 
gritar furiosamente. Formas: brauejando 
(EE, 2). Contexto: «brauejando com 
ameaças» (EE).

braveza ,  subs.  (de bravo + -eza). 
Ferocidade; sanha. Formas: braueza 
(VC, 6); brauezas (VC, 2). Contextos: 
«nõ sem paciencia ou nõ com braueza» 
(VC); «querer satisfazer aa sanha dos 
judeos. e aa sua braueza» (VC); «nẽ 
por suas brauezas ou por temor da 
sua perseguiçõ» (VC); «mouida das 
brauezas diabolicaaes» (VC).

bravo, adj. (do lat. vulgar *brabus, a, 
um, por barbarus, a, um). Rude; feroz. 
Formas: braua (VC, 3); brauas (VC, 
1); brauo (VC, 6); brauos (VC, 8). 
Contextos: «ferio e derybou a conpanha 
tam spantosa per armas e tam braua per 
odyo e malquerẽça» (VC); «A besta 
braua ajnda que cruel seja pode homẽ 
cõ a rrazõ guardar se da sua crueldade» 
(VC); «anjmalhas ou bestas brauas» 
(VC); «e liura me das tempestades deste 
mar brauo» (VC); «os outros por muy 
brauos que sejã logo amãsã» (VC).
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breve, adj., adv. (do lat. breve-m). De 
curta duração; conciso; brevemente. 
Formas: breue (S, 10; VC, 29; C, 4; EE, 
16); breues (S, 1; VC, 1). Contextos: 
«pode rrespomder mais breue dizendo 
asi» (S); «E estas som hũa breue soma 
de toda a estoria do euangelho» (VC); 
«Como quer que aqui sse dira ho mais 
breue que seer possa» (VC); «he por a 
culpa reçeber aqui pequena e breue pena 
que de seer guardado para os tormẽtos 
eternaaes» (VC); «E per esta guisa em 
breue tẽpo poderemos seer liures dos 
malles que nos creçã» (VC); «segundo 
se cõteera em huũ sumario breue que 
disto esperamos mandar fazer» (C); 
«pode ẽ tam breue tempo trazer» (EE); 
«Outros verssos mais breues» (S); «mas 
em breues palauras descorre e asoma a 
multidom dos signaaes» (VC).

brevemente, adv. (de breve + -mente). 
Em breve; rapidamente. Formas: 
breuemente (VC, 7; EE, 2); breuemẽte 
(S, 5; VC, 12; EE, 1; RP, 1). Contextos: 
«E por fallar breuemente cadahũa das 
bestas tẽ huũ mal proprio seu» (VC); 
«necessario he breuemente fallar algũas 
cousas della» (EE); «no prymeiro 
jnpliçite que se ẽtẽde breuemẽte» (S); 
«Destes .xiiij. artigos asi breuemẽte 
dictos sse deuem saber por todo 
christaãoo» (S); «E porque o senhor 
cõprehẽdesse breuemẽte os seus louuores 
em soma e as suas virtudes diz adiante» 
(VC); «A ysto digo breuemẽte que em 
tempo da pestilẽcia» (RP).

breveza, subs. (de breve + -eza). Brevidade; 
curta duração. Formas: breueza (VC, 4). 
Contextos: «preçederõ tãto sera mais 
tẽperado per breueza do tempo» (VC); 
«A vndeçima razõ he que se cuydas a 
breueza da tua vida» (VC).

breviairo, subs. (do lat. breviariu-m). O 
mesmo que breviário: livro usado pelos 
clérigos para rezar o ofício diariamente. 
Formas: breuiairo (C, 3); breuiayro 
(C, 1). Contextos: «E saybam reger o 

breuiairo» (C); «e que a nehuũ capellã 
se dee carta de cura sem teer breuiayro, 
e as ditas cousas escritas» (C).

brevidade, subs. (do lat. brevitate-m). 
Curta duração; rapidez. Formas: 
breuidade (VC, 2; C, 1). Contextos: 
«toda neçessidade cõstrãge o pecador a 
peẽdença nõ a quãtidade do pecado nẽ 
a breuidade do tempo nẽ a desordenãça 
da vida» (VC); «A terçeira causa he por 
sua breuidade» (C).

brial, subs. (do provençal blial). Túnica 
que o cavaleiro vestia sobre as armas ou 
sobre a roupa de baixo. Formas: briaes 
(HV, 1). Contexto: «e vestidos de senhos 
briaes vermelhos» (HV).

britamento, subs. (de britar + -mento). 
Ato ou efeito de britar; quebra; infração. 
Formas: britamento (VC, 2); britamẽto 
(VC, 1). Contextos: «reprehendẽ o 
passamento e britamento da ley» (VC); 
«E depois do britamento e passamento 
que fezerom da ley natural e da ley da 
scriptura ajnda menosprezarõ a ley da 
graça» (VC); «Porque elle auia escusado 
o britamẽto do sabado» (VC).

britar, vb. (segundo uns, do suevo *briutan; 
segundo outros, do anglo-saxão brittian, 
pelo lat. medieval britare). Quebrar; 
partir; destruir. Formas: brita (VC, 6); 
britã (TC, 1; VC, 3); britaa (VC, 2); 
britada (VC, 3; EE, 2); britadas (VC, 
2); britado (VC, 2); britãdoa (VC, 1); 
britados (VC, 1); britam (VC, 2; EE, 
1); britamos (VC, 1); britando (VC, 1); 
britao (TC, 1); britar (VC, 13); britarã 
(VC, 1); britarẽ (VC, 2); britarem (VC, 
1); britarey (VC, 1); britarõ (VC, 1); 
britarom (VC, 2); britasse (VC, 2); 
britassem (VC, 1); britaua (VC, 5); 
britauã (VC, 4); britauãno (VC, 1); 
brite (VC, 3); britemos (VC, 1); brites 
(VC, 1); britou (VC, 7); britouo (VC, 
1); brytada (VC, 1); brytando (VC, 
1); brytaste (VC, 1); brytauã (VC, 1); 
brytou (TC, 1); eram britadas (VC, 1); 
forõ britadas (VC, 1); forom britadas 
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(VC, 1); forom britados (VC, 1); fosse 
britada (VC, 1); fossẽ britadas (VC, 1); 
foy britada (VC, 1); seja britado (VC, 
1); sejã britados (EE, 2). Contextos: 
«e aquelle que deseja o miollo brita 
a noz» (VC); «as madres que britã os 
sposoiros dos filhos» (TC); «porque 
a resposta blãda tira a sanha e britaa» 
(VC); «a vide britada nom val cousa 
nehũa» (EE); «ca eram treeuas e pedras 
britadas» (VC); «entõ britado o vaso: 
daquelle meesmo barro» (VC); «poyalhe 
a sua coroa real a qual elle lãçou em 
terra e trilhauaa britãdoa» (VC); «ja 
britados e quebrantados» (VC); «Mas 
soo as espeçias se britam e mastiguã» 
(EE); «segũdo a dicta maneira britamos 
e aprememos» (VC); «Subtilleza porque 
passa per o vidro nom o britando» (VC); 
«O .xxviii. he o que promete castidade 
ou outro uoto e britao» (TC); «se 
britar o meu proposito neguei a Jesu 
Christo» (VC); «e as pedras se britarã 
e os moymẽtos forõ abertos» (VC); 
«nõ querendo que ouuessẽ reys de sua 
nasçõ por britarẽ sua soberua» (VC); 
«E aquesto de nom britarem a Christo 
as pernas como aos outros» (VC); «e 
daquy adiante nom te atormentarey e 
agora britarey a vara das tuas costas» 
(VC); «e britarõ os mãdamẽtos de deus» 
(VC); «pois que as pedras se britarom» 
(VC); «Nõ se deue entender que elle o 
britasse primeiro» (VC); «E por tanto 
per ordenaçom diuinal era ordenado. 
que os ossos do cordeiro pascoal nom 
se britassem» (VC); «porque assy 
britaua elle e partya o pã cõ o maão» 
(VC); «elles britauã o sabado em obra 
de cobijça» (VC); «porque ajnda que 
guardassem a ley ẽ parte britauãno ẽ 
outro cabo» (VC); «que se nõ brite e 
jnclina aquelle que a traz aa castidade» 
(VC); «E pera nos percalçarmos esta 
liberdade britemos o jugo da auareza e 
alleuantemos nos aas altezas do çeeo» 
(VC); «e assy te guardẽ que nõ brites 

o pee» (VC); «Aquelle que ensina e 
preegua o que britou nõ pertẽçe de hir 
aa cõpanhia daquelles que fazẽ aquello 
que ensinã» (VC); «tirou elle hũa copa 
ou vaso que tragia consigo na aljaueyra 
e britouo logo» (VC); «a qual foy logo 
brytada per hũa pedra de corisco» (VC); 
«e de quantos malles me tyraste brytando 
as minhas prisoões» (VC); «e como 
brytaste os laços perijgosos» (VC); 
«por mostrar que elles brytauã o sabado 
na obra da cobijça» (VC); «Se brytou 
os ieiuũs da sancta ygreia sem grande 
necessidade» (TC); «e entenderõ que as 
suas forças eram britadas» (VC); «e as 
pedras forõ britadas» (VC); «porque os 
ossos das pernas do verdadeiro cordeiro 
nom forom britados na cruz» (VC); 
«nom ouuesse falha nem fosse britada 
a castidade do seu proposito» (VC); 
«nom cõsentiã que fossẽ britadas em 
algũa maneira» (VC); «a sobre lumieira 
do templo que era de infijnda gramdeza 
foy britada» (VC); «outorguame senhor 
que o meu coraçom duro e de pedra seja 
britado com o teu temor» (VC); «que 
sejã britados» (EE).

brosa, subs. O mesmo que brasa. Formas: 
brosas (VC, 1). Contexto: «e daly nõ ha 
a meatade de huũ lãço de pedra ao loguar 
onde virõ star as brosas e o peyxe ẽçima 
dellas e o pã» (VC).

brujês, subs. (do lat. tardio burguense-m, 
este de burgus, pequena fortaleza). O 
mesmo que burguês: habitante do burgo. 
Formas: brujeses (S, 1). Contexto: 
«Aos brujeses e mercadores, de baratos 
e vsura» (S).

brutamente, adv. (de bruto + -mente). 
Toscamente; rudemente. Formas: 
brutamẽte (VC, 1). Contexto: «Nem es 
homẽ que huses de razõ mas es besta que 
viues brutamẽte» (VC).

bruteza, subs. (de bruto + -eza). Rudeza; 
brutalidade. Formas: bruteza (VC, 1). 
Contexto: «E aalẽ desto a bruteza de 
muytos homeẽs he aquy confundida» 
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(VC).
bruto, subs., adj. (do lat. brutus, a, um). 

Rude; grosseiro; selvagem. Formas: 
bruta (TC, 1; VC, 3; EE, 2); brutas (TC, 
1; VC, 10; EE, 1); bruto (S, 1; VC, 1); 
brutos (EE, 1). Contextos: «seer de mais 
pequena cõdiçõ que animalia bruta» 
(TC); «eras ja tal como bruta anjmallia e 
muda» (VC); «a criatura bruta» (EE); «O 
quinto he os que dormem coas animalias 
brutas» (TC); «e como se ha o homẽ 
acerca das animalias brutas» (VC); «O 
primeiro he das allimarias brutas» (EE); 
«qual quer que conheçer animal bruto 
deue fazer pendẽça mais de sete anos» 
(S); «e que o corpo bruto e endurado» 
(VC); «A piedade destes brutos» (EE).

buceta, subs. O mesmo que boceta. 
Formas: buceta (VC, 1); buçeta (VC, 2; 
EE, 1). Contextos: «brita tu ally a buceta 
do alabastro do coraçõ» (VC); «filhou 
hũa buçeta de pedra de alabastro e chea 
de vnguento e foyse ao lugar do cõuite» 
(VC); «trouxe hũa buçeta de alabaustro 
cõ vnguẽto» (EE).

bucijar, vb. (do cast. bocezar). O mesmo 
que bocejar: fazer bocejos; abrir a boca 
por sono, aborrecimento, desejo, etc. 
Formas: buçijamos (VC, 1). Contexto: 
«Porque pois buçijamos e teemos as 
bocas abertas por as riquezas» (VC).

búfaro, subs. (do grego βούβαλος, pelo 
lat. bufalu-m). O mesmo que búfalo. 
Formas: bufaros (HV, 1); buffaros (HV, 
1). Contextos: «temos muytas bestas .s. 
bufaros e boys e caualos» (HV); «eram 
ẽcoyradas de coyros de buffaros e de 
boys» (HV).

bufo, subs. (do lat. medieval bufo, onis, por 
bubo, onis, mocho). Corujão; mocho-
real. Formas: bufo (VC, 1). Contexto: 
«assi como o bufo e gato mais claramẽte 
vee de nocte que o homẽ» (VC).

bugia, subs. (do árabe Budjia, cidade da 
Argélia donde se exportavam velas). 
Pequeno castiçal; vela de cera. Formas: 
bogia (VC, 1). Contexto: «A bogia 

he posta no telhado. e o ladrom em os 
degraaos» (VC).

bugiar, vb. (de bugio + -ar; bugio, do 
árabe Budjia, cidade da Argélia). Fazer 
trejeitos. Formas: bugiaua (VC, 1). 
Contexto: «queriã enfamar o senhor. que 
bugiaua ou que esmarrecia e chamaua 
Helyas em sua ajuda» (VC).

bula, subs. (do lat. bulla-m, bolha). 
Documento papal com instruções, 
ordens, indulgências ou concessão de 
benefícios. Formas: bulla (SG, 1); 
bullas (SG, 1). Contextos: «acharam 
ho trelado desta bulla de verbo a verbo 
em publica forma» (SG); «segũdo mais 
compridamente nas bullas» (SG).

bulhão, subs. (talvez de bulhar, brigar). 
Punhal. Formas: bulhõ (VC, 1). 
Contexto: «e pera o caniuete ou bulhõ 
spada» (VC).

bulir, vb. (do lat. bullire, ferver). Mexer-
se; agitar-se. Formas: bullia (VC, 1). 
Contexto: «bullia ou baylhaua no ventre 
com prazer» (VC).

bulra, subs. (do cast. bulra). O mesmo 
que burla: engano; embuste. Formas: 
bulra (VC, 2); bulrra (VC, 2; EE, 1); 
bulrras (VC, 1). Contextos: «nẽ façaaees 
bulra ou malicia aos ricos poendo lhe 
alguũ falso testimunho» (VC); «nẽ 
façã enguano ou bulra» (VC); «e por 
escarneçerem delle como de rey falso 
e de bulrra» (VC); «Aqueles vendem 
azeite que com bulrra deitom as almas 
em alguum erro» (EE); «Mas aqueste 
he o modo dos maaos que per mẽtiras e 
bulrras querẽ e buscã a cõdẽpnaçõ dos 
justos» (VC).

bulrão, subs. (de bulrar + -ão). Trapaceiro; 
enganador. Formas: bulrã (VC, 1); 
bulroões (VC, 2). Contextos: «caae na 
coyma de enganador ou bulrã» (VC); 
«peruẽtura castos erã nẽ erã bulroões» 
(VC).

bulrar, vb. (de bulra + -ar). O mesmo 
que burlar: enganar; ludibriar; zombar. 
Formas: bulrando (VC, 1); bulrarey (VC, 
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1); bulrauam (VC, 1); foy bulrrado (EE, 
1). Contextos: «os judeos escarneçendo 
e bulrando fezerom aquesto» (VC); 
«E aquello que outrosy diz joguarey 
ou bulrarey» (VC); «bulrauam com 
elle em casa de Herodes vestyndoo em 
vestidura branca. e em a casa do principe 
com pescoçadas. cospinhos e com a 
boffetada» (VC); «diz a glosa que foy 
bulrrado aquelle rico» (EE).

buraco, subs. (Talvez de furaco). Furo; 
cavidade no chão. Formas: buraco (TC, 
1; VC, 2; EE, 2); buracos (VC, 2; EE, 1). 
Contextos: «a fõte que per huũ buraco 
deita de sy agoa doce e amargosa» (TC); 
«e sey tal como poomba que faz ho ninho 
em o mais alto e no cabo mais profundo 
do buraco» (VC); «vee ho buraco nos 
çapatos» (EE); «mais ligeira cousa he 
passar o camello pello buraco de huũa 
agulha que o rico entrar no regno de 
deus» (EE); «per os buracos da pedra 
eu entendo verdadeiramente as chaguas 
dos pees e maãos de Christo que pẽdia 
na cruz» (VC); «nos buracos da pedra» 
(EE).

burel, subs. (do lat. medieval bura-m, 
pelo provençal burel). Pano grosseiro 
de lã de ovelha. Formas: burel (VC, 4). 
Contextos: «entom o saco ou o burel 
talhado .s. o vestido de doo sera çercado 
de alegria» (VC); «e vijnram cubertos 
de burel .s. preeguantes penitencia e 
mostrãdo per exemplo de sy meesmos» 
(VC).

burlar, vb. (de burla + -ar). Enganar; 
ludibriar Formas: burlãdo (EE, 1). 
Contexto: «E que aquelle que diz a 
algũa molher algũa mĩtira burlãdo cõ 
proposito a traer que faça mal peca 
mortalmẽte» (EE).

burrinho, subs. (de burro + -inho). 
Pequeno burro. Formas: burrinho 
(VC, 1; EE, 9). Contextos: «e a tua 
caualguadura que foy a sua cõ burrinho» 
(VC); «e logo acharees ha asna atada e 
o burrinho cõ ella» (EE).

burro, subs. (do lat. burru-m). Animal 
de carga; asno. Formas: burro (VC, 
17); burros (C, 1). Contextos: «emuiou 
deuãte seus discipollos que lhe leuassem 
a asna e o burro» (VC); «E tambẽ de 
mullatos e burros» (C).

busano, subs. (do cast. guzano). O mesmo 
que guzano: verme. Formas: busano (S, 
1). Contexto: «Vermis, busano por que 
ressuçitou» (S).

buscador, subs., adj. (de buscado + -or). 
Aquele que busca ou procura. Formas: 
buscador (VC, 1; EE, 1). Contextos: «he 
presũptuoso e buscador de arruydos» 
(VC); «he buscador e conheçedor de 
coraçoões» (EE).

buscar, vb. (do lat. medieval boscare, este 
do germânico *bosk, mata, bosque). 
Procurar; averiguar. Formas: bosca 
(VC, 1); busca (VC, 51; EE, 19); buscã 
(VC, 37; C, 2; EE, 1); buscaa (VC, 1); 
buscaae (VC, 9); buscaaees (VC, 1); 
buscaaes (VC, 16; EE, 5); buscaaes me 
(VC, 2); buscaaues (EE, 1); buscaay 
(EE, 1); buscada (VC, 2); buscadas (VC, 
1); buscade (VC, 4); buscado (VC, 1); 
buscãdo (VC, 22; HV, 1); buscãdoo (VC, 
1; EE, 1); buscados (VC, 3); buscaes 
(VC, 1); buscaios (EE, 1); buscalla (VC, 
2); buscallo (VC, 8; EE, 1); buscalloey 
(VC, 1); buscam (S, 1; VC, 23; C, 2; 
EE, 3); buscamos (VC, 12; EE, 5); 
buscan (VC, 1; EE, 1); buscando (S, 
1; VC, 14; EE, 9); buscando te (VC, 
1); buscandoo (VC, 2); buscao (VC, 1; 
EE, 17); buscar (S, 8; VC, 144; HV, 3; 
C, 3; EE, 14); buscara (VC, 1; EE, 3); 
buscaram (VC, 1); buscaras (VC, 1; EE, 
1); buscardes (VC, 1); buscarẽ (VC, 
2); buscarei (VC, 1); buscares (VC, 5); 
buscarey (VC, 3); buscaria (VC, 2); 
buscariã (VC, 1); buscarmos (VC, 5); 
buscarõ (VC, 2; EE, 1); buscarom (VC, 
2); buscaron (EE, 1); buscarõno (EE, 1); 
buscarse (VC, 1); buscas (VC, 8; EE, 
1); buscase (VC, 1); buscasse (VC, 9); 
buscassees (VC, 1); buscassem (VC, 6; 
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HV, 1); buscassemos (VC, 4); buscaste 
(TC, 1); buscastes (VC, 1); buscaua 
(VC, 26); buscauã (VC, 31); buscaualhe 
(VC, 1); buscauam (VC, 11; EE, 4); 
buscauam ho (EE, 1); buscauamos 
(EE, 1); buscauãno (VC, 1; EE, 1); 
buscauao (VC, 1); buscauas (VC, 1); 
buscay (EE, 3); buscayo (EE, 2); busco 
(VC, 3; EE, 2); buscou (VC, 20; EE, 6); 
busquam (VC, 1); busquaremos (VC, 1); 
busquarey (VC, 1); busquariamos (VC, 
1); busquas (VC, 1); busque (S, 1; VC, 
23; EE, 2); busquẽ (VC, 5; C, 1; RP, 1); 
busquees (VC, 4; HV, 1); busquei (EE, 
2); busquem (VC, 5; C, 1); busquemollo 
(VC, 2); busquemos (VC, 28); busquen 
(C, 1); busqueo (VC, 2); busques (VC, 
7; EE, 5); busquey (S, 4; VC, 7; EE, 
7); busquey o (VC, 1); busqueyo (VC, 
1); era buscado (VC, 4); fosse buscado 
(VC, 1); foste buscado (VC, 1); foy 
buscado (VC, 3); he buscada (VC, 1); 
he buscado (VC, 4); seẽdo buscado 
(VC, 1); seendo buscado (VC, 1); seer 
buscadas (VC, 1); seer buscado (VC, 
3); seeria buscada (EE, 1). Contextos: 
«vem pastor boo e bosca a tua ouelha» 
(VC); «O enuejoso nõ busca que cousa 
diga» (EE); «e asi os que buscã muita 
diversidade de mãjares» (C); «e ajnda 
que fosse açoutado da madre buscaa 
mais que todas outras» (VC); «e buscaae 
rogadores de vossas culpas» (VC); «Se 
me vos pois buscaaees» (VC); «Non 
buscaaes daprender a verdade, mas 
tomar me em pallauras» (EE); «buscaaes 
me vos cõ cobijça de auerdes muytas 
rendas» (VC); «pera que me buscaaues» 
(EE); «Buscaay as cousas de arriba» 
(EE); «a qual buscada e achada por 
quanto era fraca» (VC); «mas deuẽ seer 
com dilligẽcia buscadas e apanhadas 
per os discipollos» (VC); «buscade o 
regno de deus» (VC); «Seja ergo huũ 
buscado que moyra por caridade» (VC); 
«E andãdo buscãdo polla çidade vierõ a 
casa da raynha» (HV); «e nõ o achando 

tornarõ a Jherusalem buscãdoo» (EE); 
«per alguũs argomentos e geitos de fora 
buscados por sinal que jejũa» (VC); 
«outra vez lhes preguntou. (Quem 
buscaes)» (VC); «quamtos millagres 
fez buscaios em as preegaçoões» (EE); 
«ajnda que descorramos de hũa parte aa 
outra a buscalla» (VC); «ca veeo o filho 
da virgem a buscallo e fazello saluo que 
auia pereçido» (EE); «e buscalloey com 
a voonta[de] e nom com olho» (VC); 
«enduzẽ aa ssua parte seer perjuro e 
buscam testemunhas falsas» (S); «Nõ 
teemos aqui çidade estãte mas buscamos 
a vĩdoyra» (EE); «non buscan ao senhor 
e seguẽ os proueitos tẽporaaes» (EE); 
«E a acidia buscando cõsolaçom ffaz 
escaçesa» (S); «e que buscando te ache» 
(VC); «e en buscandoo açendeevos 
em seu amor» (VC); «Buscao atras na 
festa da trijndade depoys das oytauas 
de pẽthicoste» (EE); «Tristeza he meu 
geerar nojos senpre buscar» (S); «A 
sabedoria de todollos antijgos buscara 
o sabedor e guardara a cõta dos viçios 
nomeados» (EE); «Enche as suas façes de 
doesto e buscaram o teu nomem senhor» 
(VC); «A glosa deste euãgelho buscaras 
no primeiro domĩgo do aduẽto» (EE); 
«criey os vossos corpos pera buscardes 
per elles aquelle comer que nom da a 
vida temporal mas a vida eternal» (VC); 
«deste desejo de te buscarẽ aos teus 
amados» (VC); «e eu buscarei a tua 
façe» (VC); «Outro cuidado he razõ de 
tu aueres .s. de buscares as cousas que 
som de çima» (VC); «e onde te buscarey 
e onde te acharey?» (VC); «porque auia 
de seer tẽpo que Herodes buscaria o 
menino para o matar» (VC); «e cõ mais 
dilligẽcia as buscariã» (VC); «Metamos 
nos pois aa profundeza deste peego 
pera buscarmos nas scripturas de deus 
a pedra preciosa que jaz abscondida» 
(VC); «porque toda a noyte o buscarõ e 
nenhũa cousa acharom» (EE); «Enche 
as suas façes de vergonha ou doesto e 
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buscarom senhor o teu nome» (VC); 
«ca digo vos que muytos buscaron de 
entrar e non poderan» (EE); «buscarõno 
antre os parẽtes e conheçydos» (EE); «e 
escoldrinhar se e buscarse e acharse» 
(VC); «porque choras: a quẽ buscas» 
(EE); «e buscase remedio» (VC); «(por 
tal que buscasse) per doctrina» (VC); 
«de maneira que vos nõ buscassees 
louuores» (VC); «que todos os homẽs 
buscassem de comer» (HV); «que 
buscassemos o regno» (VC); «asy 
como em tãgendo o syno buscaste se 
estaua bẽ endereçado» (TC); «perto he 
a redẽpçõ que demãdastes e buscastes» 
(VC); «porque em seus feitos buscaua 
o louuor e gloria de deus» (VC); «E 
buscauã conselho como per engano 
o prendessem e matassem» (VC); «e 
porẽ buscaualhe a morte» (VC); «ca 
os judeus buscauam causa para matar 
a Christo» (EE); «(e buscauam ho) .s. 
ho segundo dia» (EE); «e eu com door 
te buscauamos» (EE); «e buscauãno 
pera o prender» (EE); «buscauao e nom 
achaua» (VC); «Buscauas mõte pera 
o adorares» (VC); «buscay primeiro 
ho regno de deos» (EE); «Buscayo 
adiante na festa de San Mathyas» (EE); 
«eu non busco minha gloria» (EE); «o 
qual des do berço buscou ho regno de 
deus» (EE); «assy como de peçonhas 
nom busquam sem porque os padres 
os lugares apartados» (VC); «e onde 
o acharemos e onde o busquaremos 
agora» (VC); «e busquarey aquelle que 
ama a minha alma» (VC); «e por hũa 
busquariamos as necessidades da vida» 
(VC); «nom busquas a consollaçom» 
(VC); «nom busque logar» (S); «busquẽ 
se pera os ricos muyto bõas salsas» (RP); 
«Pilatus nos enuia a vos que lhe ẽuiees 
desta carne assada e que busquees outra 
pera vos outras» (HV); «A esta amei e 
busquei des a minha moçidade» (EE); 
«Que busquem quẽ nellas administre os 
sacramẽtos» (C); «Se nõ queremos catar 

embalde busquemollo verdadeyramẽte e 
nom busquemos outra cousa por elle e 
busquemollo feruentemẽte» (VC); «ou 
nõ leixar capelam nella que elles busquen 
clerigo que queira estar continuadamẽte 
na ygreja» (C); «Chore cadahuũ a Jesu 
e busqueo verdadeiramente» (VC); «Nõ 
busques as cousas mais altas de ty» 
(EE); «algũas vezes procurei e busquey 
manjares delycados» (S); «Busquey 
o e nõ foy achado a lugar seu» (VC); 
«busqueyo e nom o achey» (VC); «assy 
como Paulo era buscado ẽ Damasco» 
(VC); «porque mais aficadamẽte fosse 
buscado e requerido» (VC); «tres dias 
foste buscado cõ door de teus padre e 
madre» (VC); «como ladrõ foy buscado 
e preso» (VC); «quando he buscada e 
reuolta da cõsciẽcia do homem entom 
se repaira a semelhança do criador» 
(VC); «Seẽdo buscado pera o fazerẽ 
rey» (VC); «e seendo buscado que com 
prazer fosse achado» (VC); «deuem seer 
buscadas ante que ellas auerã de buscar 
aquellas que as conheçã» (VC); «Nom 
deuera seer buscado pera matar aquelle 
que elles nomeauam por dador e actor da 
saluaçom» (VC); «e assy seeria buscada 
a promessa feyta» (EE).
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C

ca, conj. causal (do lat. quia). Porque; que; 
visto que; pois. Formas: ca (S, 468; TC, 
59; VC, 673; HV, 1; C, 12; EE, 953). 
Contextos: «Este padrinho ou madrinha 
non sson de sustançia do ssacramento, 
ca ssem elles sse pode fazer» (S); «Mais 
ainda pequey ca fiz muytas uezes» 
(TC); «ca segũdo diz Bernardo» (VC); 
«Senhor nom queyraaes trabalhar ca 
nõ som digno que entres em minha 
pousada» (VC); «ca elle foy açoutado 
e coroado de spinhas» (HV); «a todos 
esta craro e manifesto, ca nom he cousa 
jnota aos rusticos e inorãtes» (C); «ca 
os lauradores entom non poderam laurar 
nem semear» (EE).

cá, adv. (segundo uns, do lat. ecce hac; 
segundo outros, do lat. eccum hac). 
Aqui; neste lugar. Formas: ca (TC, 1; 
EE, 2). Contextos: «que alguẽ aia ca 
estas quatro cousas» (TC); «poõe ca teu 
dedo» (EE); «para que demos reposta 
aos que ca nos mãdarom que dizes de 
ty meesmo» (EE).

caal, subs. (do lat. canale-m). O mesmo que 
cale: caleira; canal. Formas: caal (S, 1); 
caales (S, 1). Contexto: «assy como ha 
augua pasa aa orta per caal de pedra ou 
de madeira e que nõ fica coussa della 
nas caales» (S).

caba, subs. O mesmo que cava. Formas: 
caba (VC, 1). Contexto: «do qual 
perteençe aa perfeiçam das booas obras 
e a caba do qual perteençe ao desprezo 
dos beẽs terreaaes» (VC).

cabana, subs. (do lat. capanna-m). Casa 
pequena; choupana. Formas: cabana 
(S, 1; VC, 1); cabanas (EE, 2; VC, 4). 
Contextos: «E deue per toda a coresma 
morar en hũa cabana fora da jgreja» 
(S); «nõ olharias mẽtes aa villeza da 
choça ou cabana ẽ que naçeste» (VC); 
«sahyrõ elles das tendas e cabanas e 

cheguarõ aa terra da promissom» (VC); 
«Terçeiro ha festa das cabanas pella qual 
auiã memoria de como quorẽta annos 
habitarõ em ho deserto ẽ cabanas» (EE).

cabeça, subs. (do lat. vulgar capitia-m, 
este de caput, itis). Parte superior do 
corpo; centro de uma região; capital. 
Formas: cabeça (S, 44; TC, 6; VC, 302; 
HV, 4; C, 2; EE, 38; RP, 2); cabeças (S, 
6; VC, 18; C, 1; EE, 5). Contextos: «E 
primeiramẽte começando no papa, por 
que he cabeça e nõ tẽ superiores» (S); 
«a cabeça descuberta» (TC); «poõelhe 
o pee na cabeça e salta fora» (TC); 
«queriam que fosse em Jherusalem 
que era a cabeça do regno» (VC); «era 
cabeça de arçebispado en Judea» (EE); 
«cõtorua os olhos e squeẽta a cabeça de 
cada huũ» (RP); «tem grãde door em ha 
parte dianteira da cabeça» (RP); «deuẽ 
ao menos inclinar as cabeças» (S); «se 
partirõ sem esforço e tristes e com as 
cabeças baixas» (VC); «açerqua da 
dizima dos gaados de dez cabeças» (C); 
«Mouẽdo suas cabeças disserom» (EE).

cabeçal, subs. (do lat. eclesiástico 
capiciale-m). Almofada; travesseiro 
da cama. Formas: cabeçaaees (VC, 
1); cabeçaaes (VC, 1); cabeçal (VC, 
2). Contextos: «nom tem lençoões 
nem coberturas. nẽ cabeçaaees ou 
almofadas» (VC); «escolheo ãtre o 
restolho duro das bestas ou retaço delle 
ante que teus cabeçaaes de pẽna e de 
sirgo e as tuas camas» (VC); «quando 
sua madre o lãçou no presepe nõ auẽdo 
cabeçal» (VC); «na popa da barca 
acerca do gouernalho sobre huũ lenho 
da barqueta que tijnha por cabeçal 
demostrando segũdo Crisostomo sua 
humildade» (VC).

cabeceira, subs. (de cabeça + -eira). 
Extremidade; topo da mesa. Formas: 
cabeçeira (VC, 1; EE, 1); cabeçeiras 
(VC, 1); cabeçeyra (VC, 1). Contextos: 
«abaixãdo a ty e dando a deanteyra a 
outro. e a cabeçeira. (da a este esse lugar) 
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de que te auias pro digno» (VC); «a 
pedra que ẽgeitarõ os meestres foy feita 
cabeçeira de esquina» (EE); «Amauam 
outrosi de se assentar primeyro nas 
cabeçeiras dos cõuites» (VC).

cabeço, subs. (do lat. capitu-m). Cume 
de um monte; outeiro. Formas: cabeço 
(VC, 10); cabeços (VC, 3). Contextos: 
«querendo lançar de huũ cabeço de 
mõte a fundo» (VC); «leuou as portas 
da cidade de Gaza ao cabeço do monte» 
(VC); «e em ademais que a sua stada he 
mais ameude nos cabeços dos montes» 
(VC); «E antre estes dous outeyros ou 
cabeços sta ho valle da humildade» 
(VC).

cabedal, subs. (do lat. capitale-m). Bens; 
haveres; riqueza; dinheiro. Formas: 
cabedaaes (VC, 1); cabedal (VC, 14). 
Contextos: «se foy longua terra e 
deu a dez seruos seus dez m[i]nas .s. 
dez cabedaaes cõ que negociassem e 
trabalhassẽ» (VC); «cõ os marcos e 
cabedal gaãçarõ e ouuerom guallardõ 
do senhor» (VC); «e que lhe tornassẽ 
o cabedal com husura» (VC); «ajnda 
que nõ lançasse a perder o cabedal ou 
marco» (VC); «muyto mays julgarey a 
ty a que emcomẽdey o marco e cabedal 
do meu conheçimẽto» (VC); «e os bees 
da sciẽçia e os beẽs do poderio. e os 
beẽs da avoõdãça. E chamã se marcos 
ou cabedal porque husando beẽ de taaes 
cousas pode o homẽ percalçar o grato ou 
gualardõ çellesttial» (VC); «studemos de 
multiplicar o cabedal do senhor» (VC).

cabelo, subs. (do lat. cappillu-m). Pelo da 
cabeça, mas também de outras partes 
do corpo humano; pelo de um animal. 
Formas: cabelhos (VC, 1); cabello (TC, 
1; VC, 7; C, 1; EE, 2); cabellos (S, 2; VC, 
30; C, 1; EE, 13); cabelo TC, 1); cabelos 
(S, 4; EE, 1). Contextos: «e laua os cõ 
as lagrimas e alĩpaos cõ os cabelhos» 
(VC); «nõ podes em ela fazer huũ 
cabello negro» (TC); «porque outrosi o 
cabello mais pequeno da sua cabeça nõ 

cayra» (VC); «barbas, cabello e coroas» 
(C); «deixauam creçer os cabellos e 
despoys rapauãnos e faziã sacrifiçio 
delles» (S); «E os cabellos sejam de tal 
compasso e longura, quanto aos dordẽs 
sacras que sempre lhe pareça a orelha» 
(C); «huum soo cabello de vossa cabeça 
non pereçera» (EE); «Outros dizem os 
cabellos que fican darredor per defũdo 
cortados» (S); «aos teus pees chorou e os 
lauou cõ as lagrimas e alimpou cõ os seus 
cabellos» (VC); «A barba era grossa ou 
farta de cabellos nom longa mas na fim 
forçada» (VC); «porque husaua de trazer 
cillicio e saya de pelles de camellos de 
duros cabellos» (VC); «lauou meus pees 
e cõ seus cabellos os alimpou» (EE); 
«E de Joham se diz a tres .cap. de Sam 
Matheus que tinha a vistidura de cabellos 
de camellos» (EE); «o cabelo da uossa 
cabeça nõ perecera» (TC); «cortam os 
cabelos darredor e non rapan ẽçima a 
cabeça» (S); «começoulhe de regar os 
pees e alimpauaos con os cabelos de sua 
cabeça» (EE).

cabeludo, adj. (de cabelo + -udo). Que 
tem o cabelo basto e comprido. Formas: 
cabelludo (HV, 1). Contexto: «e era tã 
cabelludo, que lhe nõ pareçia o pescoço 
nem a cara» (HV).

caber, vb. (do lat. capere). Reter; ser 
adequado; convir; calhar. Formas: 
cabe (VC, 7; C, 2; EE, 3); cabẽ (VC, 
1); caben (EE, 1); caber (VC, 6); cabera 
(VC, 2); caberia (VC, 1); caberiã (VC, 
1); cabia (EE, 2); cayba (VC, 1); caybã 
(VC, 1); coube (EE, 1); coubessẽ (VC, 
1); coubessem (VC, 2). Contextos: «Em 
todos estes casos se pecca mortalmẽte 
e cabe restituiçam» (C); «e lhes cabe 
parte antre os sanctos» (EE); «Ca nõ 
cabẽ em ella os que nõ som discipollos» 
(VC); «na qual caben todallas cousas 
desejadas» (EE); «e em sua maão todo o 
mũdo nom pode caber» (VC); «e tã chea 
que nõ cabera ella e entornarsea algũa 
cousa» (VC); «mais que caberia em 
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quãtos vasos materiaaes e tonees e pipas 
e taalhas que no mũdo som» (VC); «se 
todos os feitos de Christo fossem scriptos 
per o mehudo nõ caberiã em todo o 
mũdo os liuros que se poderiã escriuer 
delles» (VC); «cabia em cada huũ duas 
ou tres canadas» (EE); «nõ ha hy lugar 
onde cayba o amor de deus» (VC); «E 
os viços e as catiuidades se caybã ou 
troquam e em nosso aluidro» (VC); «e 
lhes coube parte antre os sanctos» (EE); 
«nẽ aueria hy liuro em que coubessẽ» 
(VC); «que fossem tam larguas que todos 
seus filhos coubessem aly» (VC).

cabido, subs. (do lat. capitulu-m). Clérigos 
de uma catedral ou colegiada que formam 
uma assembleia. Formas: cabido (S, 1; 
C, 2); cabidoos (VC, 1); cabijdo (S, 4; C, 
15). Contextos: «que quer dizer que da 
coussas ssagradas ao cabido e prinçipe 
sagrado» (S); «o dito cabido dom abade 
ou abade e rector» (C); «e ho cabido ou 
dom abade que o nom fizer autorizar atee 
o dito termo» (C); «Mas acustumã os 
religiosos claustraaes em seos cabidoos 
nõ amoestar en tal guisa atee que se 
acusem» (VC); «Em outra maneira se 
entẽde por a mayor parte do cabijdo» 
(S); «amoestamos os do nosso cabijdo 
e dom abades e abades» (C); «pareçe 
seer contrairo de cõsentimẽto de nosso 
cabijdo e clerizia» (C).

cabo, subs. (do lat. capu-m). Extremo; 
limite; extremidade; ponta de terra que 
entra pelo mar. Formas: cabo (S, 1; TC, 
1; VC, 49; HV, 1; C, 1; EE, 6); cabos 
(VC, 15). Contextos: «mete o cabo da 
candea» (S); «tiinha a terra cabo presa 
com suas muy crueis maãos» (TC); «e 
se a augoa entra dentro per alguũ cabo 
entom o spiritu sancto he fora lançado» 
(VC); «e no cabo deste rool faram outro 
dos moços e moças de sete annos atee 
quatorze» (C); «nisto foyse atee o cabo 
do paaço» (HV); «e ẽuia a Lazaro para 
que molhe ho cabo do seu dedo ẽ ha 
agoa» (EE); «E como de cabo Ysayas 

diz» (EE); «tinham custume de yrem 
apartados por seu cabo os homeẽs das 
molheres» (EE); «e ẽ os stremos e 
cabos de todo o mũdo sayrom as suas 
palauras» (VC); «Duas maãos tijnha 
aquella cadeira de todos cabos» (VC); 
«Item o meyo he lugar de ajuntamẽto 
porque os extremos ou cabos ajuntansse 
na meytade» (VC). 

cabra, subs. (do lat. capra-m). Fêmea 
de bode. Formas: cabra (S, 1; VC, 1; 
EE, 2); cabras (S, 1; VC, 1; EE, 1). 
Contextos: «e daly tomou nome capella 
pellas pelles da cabra» (S); «e aquelle 
que foy afigurado na ley assy como boy 
ou bezerro cabra» (VC); «Semelhante 
he o meu amado aa cabra saluagen» 
(EE); «faziã nas tendas hũas casas 
pequenas cubertas de pelles de cabras» 
(S); «porque nas cabras naturalmẽte sõ 
aquestes viçios luxuria sobre as outras 
animalias» (VC); «forom pello mundo 
vestidos de pelles de camellos e de 
cabras e com proueza atribullados e 
atormentados» (EE).

cabrão, subs. (do lat. medieval caprone-m). 
Bode. Formas:  cabrões (EE, 1); 
cabroões (EE, 1). Contexto: «Nam 
daquesta criaçom nen por sangue de 
cabrões ou bezerros».

cabrita, subs. (feminino de cabrito). 
Pequena cabra. Formas: cabrita (VC, 
1). Contexto: «ou nũca me deste huum 
cordeiro ou cabrita» (VC).

cabrito, subs. (este do lat. capritu-m). 
Bode jovem. Formas: cabrito (VC, 2); 
cabritos (VC, 11). Contextos: «e destas 
cousas todas nõ da o cabrito algũa» 
(VC); «aaquelles matauã o cordeiro ou 
cabrito» (VC).

caça, subs. (regressivo de caçar). Ação 
de caçar; caçada; os animais caçados. 
Formas: caça (VC, 5; C, 1); caças (S, 1; 
VC, 1). Contextos: «em hũa armadilha 
ou em outra caya a caça e seja filhada» 
(VC); «poombos, rollas e de toda outra 
caça que caçarẽ» (C); «O qujnto nom 
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seja caçador nas caças homde dam 
braados e andam deshonestos» (S); 
«E assi como aquelles que teem a arte 
de caçar onde souberẽ que ha mais 
animallias e caças e mais peixes e aues 
alli estendem e armã principalmẽte suas 
redes» (VC).

caçador, subs. (de caçado + -or). O que 
pratica a caça. Formas: caçador (S, 
1; VC, 1); caçadores (TC, 1; VC, 2). 
Contextos: «O qujnto nom seja caçador 
nas caças homde dam braados e andam 
deshonestos» (S); «marauilhoso caçador 
e senhor he aquelle que cõ as ouelhas 
filha os lobos» (VC); «som rogados ou 
lapidadores ou iogadores ou caçadores» 
(TC); «fez o senhor assi como fazẽ os 
caçadores os quaaes aguardã e spreitam 
per duas maneiras e per dous caminhos 
cõtrairos em guisa que ou em hũa 
armadilha ou em outra caya a caça e seja 
filhada» (VC).

caçar, vb. (do lat. vulgar *captiare, este de 
captare). Perseguir e apanhar animais; 
andar à caça. Formas: caça (VC, 1); 
caçar (S, 2; VC, 1); caçarẽ (C, 1). 
Contextos: «porque a confissom caça 
as circũstãcias dos pecados» (VC); 
«teer aues pera caçar e cãees» (S); «asi 
como os beẽs que alguũ bispo ou clerigo 
ganha em caçar ou en outro ofiçio que 
nõ he onesto a elle» (S); «E assi como 
aquelles que teem a arte de caçar onde 
souberẽ que ha mais animallias e caças 
e mais peixes e aues alli estendem e 
armã principalmẽte suas redes» (VC); 
«poombos, rollas e de toda outra caça 
que caçarẽ» (C).

cacho, subs. (talvez do lat. capulu-m, 
punhado). Aglomerado de flores 
ou frutos. Formas: cacho (VC, 1). 
Contexto: «Per a vide ou cacho era 
afigurado o filho de deos Jesu Christo» 
(VC).

cachopo, subs. (origem desconhecida). 
Rapaz; miúdo. Formas: cachopo (EE, 
1). Contexto: «Aquy esta huum cachopo 

que tem .v. paães de çeuada» (EE).
cachorrinho, subs. (de cachorro + 

-inho; cachorro, talvez do lat. vulgar 
cattulu-m). Filhote de cão. Formas: 
cachorinhos (VC, 2); cachorrinhos 
(EE, 1). Contextos: «e peruẽtura os 
cachorinhos» (VC); «e aquesta chamou 
lhes cachorinhos ou caaruos» (VC); 
«Senhor os cachorrinhos comẽ das 
migalhas que caãe da mesa de seus 
senhores».

caçorria, subs. (de caçoar + -ria). O 
mesmo que caçoaria: caçoada; zombaria; 
escárnio. Formas: caçorrias (VC, 1). 
Contexto: «aquelle que diz algũas 
guarrediçes e torpezas ou caçorrias» 
(VC).

caçote, subs. (talvez de cabeçote, este de 
cabeça). Saial; peça de roupa larga com 
fraldão e abas. Formas: caçotes (C, 1). 
Contexto: «nem possam trazer caçotes 
de linho» (C).

cada, pron. ind. (do grego κατά, pelo lat. 
cata). Qualquer de entre dois ou mais; 
todos sem excepção; um elemento que 
faz parte de um conjunto. Formas: cada 
(S, 62; TC, 6; VC, 283; HV, 10; C, 36; 
EE, 56; RP, 3). Contextos: «nẽ entẽdẽ 
as escryturas que cada dya hã de leer e 
trautar» (S); «dizer o pater noster em 
cada ora» (S); «E segundo oficio que 
cada pe soa ouuer» (TC); «e as pallauras 
muy ligeiras que nos cada dia teemos em 
custume de fallar» (VC); «nõ mandardes 
o trebuto cada ãno» (HV); «cõdenados 
em trezentos reaes cada anno» (C); «esto 
nõ se emtẽde de cada ryquo» (EE); «e 
de cada parte te apertaron e derribarõ 
no chaão» (EE); «e pode acõteçer cada 
dia» (RP); «se deue de euitar ho banho 
de cada dia» (RP).

cada um, pron. ind. Qualquer um de entre 
dois ou mais. Formas: cada hũ (S, 3; 
VC, 3); cada hua (S, 1); cada hũa (SG, 
3; S, 22; TC, 9; VC, 30; C, 2; EE, 3); 
cada hũas (VC, 3); cada hum (TC, 2); 
cada huũ (S, 71; TC, 8; VC, 187; HV, 
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15; C, 47; EE, 76; RP, 1); cada hũu (S, 
4); cada huũa (S, 12; VC, 7; EE, 2); cada 
hũua (S, 1); cada huum (TC, 1; VC, 8; C, 
28; EE, 20); cada huũn (S, 1); cada huũs 
(VC, 19); cadahũa (VC, 57); cadahũas 
(VC, 4); cadahũs (VC, 1); cadahuũ (VC, 
153; HV, 1); cadahuũa (VC, 3); cadahuũs 
(VC, 21); cadhuũ (VC, 1); quada hũa 
(TC, 1). Contextos: «cada hũ dos que 
se han de cõfirmar fincan os giolhos» 
(S); «em cada hua destas maneyras se 
entẽde aqui» (S); «nem dem pera as 
dictas cousas e cada hũa dellas ajuda 
conselho ou fauor» (SG); «pregũte pelo 
meudo por cada hũa das ditas cousas» 
(TC); «e sabe as condiçoões de cada 
hũas e amaas» (VC); «asy lhe pregunte 
de cada hum dos outros pecados» (TC); 
«e dara a cada hũu segũdo suas obras» 
(S); «e a cada huũ dara o galardõ segũdo 
teuer mereçido» (HV); «em o juyzo 
cada huũ tornara ao logar que sera 
aparelhado» (EE); «cõtorua os olhos e 
squeẽta a cabeça de cada huũ» (RP); 
«e cada hũua dellas sete ordens» (S); 
«e asi ella como as filhas cada huũa ten 
seu titolo» (S); «esta ẽ cada huũa dellas» 
(EE); «Que possamos a cada huum dar 
conselho como posa auer lauamẽto» 
(TC); «som obrigados cada huum em seu 
arçediagado a dar os olios aa clerizia» 
(C); «cada huum he theudo de ajudar 
ao prouximo» (EE); «E isto creem os 
judeus e os mouros cada huũn segũdo 
sua ley» (S); «segundo as voontades 
de cada huũs» (VC); «Cadahũa destas 
cousas se comporta e nõ he cõtraira hũa 
a outra» (VC); «E paramẽtes cadahũas 
dellas como se tu foras presẽte» (VC); 
«elles reçebyã entõ carrego de procurar 
todo o mũdo cadahũs per sua parte» 
(VC); «Nõ he de ẽtẽder que em cadahuũ 
daquelles quarẽta dias lhes apareceo» 
(VC); «quaaes quer obras de cadahuũa 
das pessoas ajudã» (VC); «viuer e 
departir a cadahuũs delles aquello 
que lhes perteẽçe» (VC); «e cadhuũ 

pungimẽto de spinha por hũa chagua» 
(VC); «Item deue de preguntar aas 
molheres que confessar a quada hũa se 
fezerom ou derom algũas cousas a seus 
maridos» (TC).

cada vez, loc. adv. De momento para 
momento. Formas: cada uez (TC, 2; 
C, 1); cada vez (S, 2; C, 1). Contextos: 
«e de ue por cada uez iaiũar quinze 
ses tas feyras a pam e agua» (TC); «os 
cõdepnamos por cada uez em huũ 
cruzado douro» (C); «e defendẽdo cada 
uez milhor» (TC); «cada vez auia de 
quitar a culpa» (S); «dizẽdo asi cada vez» 
(S); «qual quer que o nõ cõprir por cada 
vez huã dobra douro» (C).

cada vez que, loc. conj. Sempre que. 
Formas: cada uez que (C, 4); cada vez 
que (S, 4; C, 2); quada uez que (TC, 1). 
Contextos: «tres dobras douro pera as 
obras da nossa see por cada uez que for 
obrigado çelebrar» (C); «trezẽtos reaes 
por cada uez que o nõ fezerẽ» (C); «o 
saçerdote cada vez que çelebra deue 
comunguar» (S); «cada vez que esteuer 
em prijgo de morte daquella ẽfermidade 
pode reçeber este sacramento» (S); 
«avemolo por cõdenado ẽ trezẽtos reaes 
por cada vez que o fezer» (C); «Item 
mande o sacerdote a seus confesados que 
quada uez que emtrarem na ygreia que 
deytem da augoa beemta per sy» (TC).

cadeado, subs. (do lat. catenatu-m). 
Cadeia de elos de ferro; fechadura 
movel; loquete. Formas: cadeado (HV, 
1). Contexto: «e todas as prisoões 
fechauãse cõ huũ cadeado» (HV).

cadeia, subs. (do lat. catena-m). Corrente 
formada de elos de ferro. Formas: cadea 
(VC, 3; HV, 2; C, 1); cadeas (TC, 2; 
VC, 5; HV, 1; EE, 8). Contextos: «com 
as maãos leguadas detras no costado e 
com hũa cadea ao collo» (VC); «logo 
o mandou prẽder e meter no carçere cõ 
hũa cadea muy grande» (HV); «Os quaes 
pagara da cadea» (C); «estã ali presos 
per cadeas» (TC); «fez trazer a Pilatus 
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diãte dos emperadores cõ grãdes cadeas 
assi como estaua preso» (HV); «e seendo 
tu preso nas cadeas da morte» (VC); 
«muyto ameude lygauam con cadeas 
e elle as quebraua, e nenhuũ o podia 
amãsar» (EE).

cadeira, subs. (do grego καθέδρα, pelo 
lat. cathedra-m). Assento com encosto; 
trono. Formas: cadeira (VC, 64; C, 1; 
EE, 21); cadeiras (S, 2; VC, 4; EE, 1); 
cadeyra (S, 1; VC, 30; EE, 7); cadeyras 
(S, 1; VC, 1; EE, 3). Contextos: «nõ 
tijnha cadeira real em que steuesse» 
(VC); «Item a cadeira de Sam Pedro» 
(C); «todollos anjos estauam darredor da 
cadeira e dos ançiaãos» (EE); «asentados 
en suas cadeiras menospreçan seus 
saçerdotes» (S); «era por comprir e ẽcher 
as cadeiras dos angeos maoos» (S); «e 
derribar as mesas e britar as cadeiras» 
(VC); «E despois asentado en sua 
cadeyra ante ho altar ou en outro lugar 
cõuynhauel» (S); «a cruz foy a cadeyra 
e seeda» (VC); «vos serees asentados 
ssobre doze cadeyras» (S); «serees vos 
assentados sobre doze cadeyras» (VC); 
«vos asseentarees sobre doze cadeyras» 
(EE).

cadela, subs. (do lat. catella-m). Fêmea de 
cão; mulher dissoluta. Formas: cadella 
(VC, 1; EE, 3). Contextos: «nom foj 
chamada filha nem merçedor mas ajnda 
foy chamada cam ou cadella» (VC); 
«como se mostra na meesma chananea, 
que cõfessaua seer cadella» (EE); a 
chamou cadella e nõ seer dygna de 
pam» (EE); Aqui se mostra a humildade 
desta molher: que ella outorgaua seer 
cadella» (EE).

cadelinho, subs. (de cadelo + -inho; 
cadelo, do lat. catellu-m). Filhote de 
cadela; cãozinho. Formas: cadellinhos 
(EE, 2). Contexto: «os cadellinhos 
comẽ das migalhas que caaen da mesa 
dos seus senhores» (EE); «assy como os 
cadellinhos recolhen e comẽ as migalhas 
que caaẽ da mesa» (EE).

caderno, subs. (do lat. quaternu-m, de 
quatro em quatro). Conjunto de quatro 
fólios dobrados; volume. Formas: 
caderno (C, 1). Contexto: «escritas em 
liuro ou em caderno cõ cobertura de 
purgaminho» (C).

cadimo, subs. (do árabe qadimu). Usual; 
habitual. Formas: cadimos (C, 1). 
Contexto: «Fornos de pam cadimos, 
quorẽta reaes» (C).

caduco, adj. (do lat. caducus, a, um). Que 
cai; decrépito; transitório. Formas: 
caducas (VC, 7); caduco (VC, 1). 
Contextos: «preçam e amã mais as 
cousas terreaaes e caducas e viçosas» 
(VC); «Mortos sooes vos quamto aas 
cousas mundanaaes e caducas» (VC); 
«e dizẽ que cura o morbo caduco ou 
vagado» (VC).

çafira, subs. (do grego σάπφειρος, pelo 
árabe safir). O mesmo que safira: pedra 
preciosa de tom azul. Formas: çaphira 
(VC, 3). Contextos: «se entende e 
semelha per a pedra çaphira a qual he de 
color de çeeo claro.» (VC); «A çaphira 
dizẽ que he fria ou arefẽta a queentura 
de dentro» (VC); «çaphira faz fugir a 
esquiuẽçia» (VC).

caentura, subs. O mesmo que quentura. 
Formas: caentura (VC, 9); caẽtura 
(VC, 7). Contextos: «com a caentura 
do sol mingua e dece» (VC); «frio. 
sede. caentura. Tempestade» (VC); 
«refentaua o fogo verdadeiro e a caẽtura 
da caridade» (VC); «e doutra se seca per 
a caẽtura do rayo do sol» (VC).

caidiço, adj. (de caído + -iço). Que caiu; 
caduco. Formas: caydiço (VC, 1). 
Contextos: «he feito como sandeu e 
desmemoriado e caydiço» (VC).

caído, subs. (do part. do verbo cair). O que 
caiu; pecador. Formas: caydos (RP, 1). 
Contexto: «por cõseruaçam dos saãos, 
e reformaçã dos caydos» (RP).

caimbo, subs. O mesmo que cambo: troca. 
Formas: caymbo (VC, 1). Contexto: 
«Onde diz (o que caymbo) .s. que 
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remijmẽto. (dara o homẽ por a sua alma) 
se for dãpnada» (VC).

caimento, subs. (de cair + -mento). Ato ou 
efeito de cair; queda. Formas: caymento 
(VC, 1); caymẽto (VC, 3). Contextos: 
«porque elle repayrase o caymento de 
Lucifer» (VC); «em caymẽto e destruyçõ 
de dãpnaçõ» (VC); «e em çilliçio 
chorasse aqui a misericordia do seu error 
e do sey caymẽto» (VC).

cair, vb. (do lat. cadere). Tombar; 
precipitar-se no chão; fraquejar; pecar; 
morrer. Formas: auer cahydo (VC, 1); 
auer caydo (VC, 1); caaaes (VC, 1); 
caae (VC, 49; EE, 11); caaẽ (TC, 1; 
VC, 18; EE, 1); caãe (S, 2; VC, 1; EE, 
4); caaem (VC, 5); caaen (S, 1; EE, 1); 
caaeo (VC, 5); caaer (VC, 4); caaeres 
(VC, 1); caaerom (VC, 1); caaes (VC, 
2); caay (S, 4); caãy (S, 1); cãay (S, 1); 
caayo (VC, 1); cae (TC, 1; VC, 4); caẽ 
(TC, 1; VC, 3); caẽdo (VC, 2); caee (S, 
1; VC, 1); caeẽ (TC, 1); caem (VC, 5); 
caemos (VC, 7); caendo (VC, 1); caeo 
(TC, 1; VC, 24); caer (TC, 2; VC, 46); 
caera (VC, 12); caerã (VC, 1); caeras 
(VC, 2); caerẽ (VC, 3); caerees (VC, 1); 
caerem (VC, 3); caeria (VC, 1); caeriã 
(VC, 1); caermos (VC, 1); caerõ (VC, 
10); caerom (VC, 13); caesse (VC, 9); 
caessem (VC, 5); caessemos (VC, 1); 
caeste (VC, 2); cahir (VC, 2); cahyr (S, 
1; VC, 1); cahyu (VC, 1); caindo (VC, 
1); cair (TC, 2; VC, 1); caira (VC, 1); 
cairam (VC, 1); cairdes (EE, 1); cairom 
(S, 1); caissem (VC, 1); caja (VC, 3); 
cajaes (VC, 1); cajamos (VC, 1); cajr 
(VC, 2); cay (S, 7; VC, 2); caya (S, 4; 
TC, 1; VC, 29; EE, 5); cayã (VC, 4; EE, 
1); cayaaes (VC, 1; EE, 1); cayam (VC, 
9; EE, 2); cayamos (VC, 6); cayas (VC, 
4); cayde (VC, 3); caydos (VC, 1); caye 
(S, 2); cayen (S, 1); cayer (VC, 4; EE, 
1); cayeram (VC, 1); cayerom (VC, 2); 
caymos (VC, 3); cayndo (VC, 4; EE, 4); 
cayo (S, 9; TC, 4; VC, 22; HV, 4; EE, 
26); cayolhe (VC, 1); cayr (S, 23; TC, 2; 

VC, 29; HV, 1; C, 1; EE, 19); cayra (VC, 
7; EE, 4); cayrã (TC, 1; VC, 6); cayram 
(VC, 1; EE, 1); cayramos (VC, 1); cayran 
(EE, 3); cayras (VC, 2); cayrẽ (VC, 3); 
cayren (EE, 1); cayres (VC, 2); cayriã 
(EE, 1); cayriam (VC, 1); cayrian (S, 1); 
cayrias (EE, 1); cayrmos (VC, 2); cayrõ 
(S, 1; VC, 9; EE, 3); cayrom (VC, 2; 
EE, 3); cayron (S, 1); cayronlhe (EE, 1); 
cayse (EE, 1); caysse (VC, 3; HV, 1; EE, 
2); cayssem (EE, 1); cayste (S, 1; TC, 
1; VC, 2); cayu (VC, 1); quaya (VC, 1); 
som caydo (VC, 1). Contextos: «quãto 
he despantosa auer cahydo dellas» (VC); 
«nõ caaaes per enguano ẽ ho laço» (VC); 
«Caae huũa asna e ha hy quẽ a aleuãta» 
(EE); «Asy de muytos que per esta guisa 
caaẽ ẽ omecidio» (TC); «por que elles 
non sejam rreprendidos dalguũs pecados 
em que caãe» (S); «porque os maaos 
caaem atras como Hely» (VC); «algũas 
vezes caaen en heresia» (S); «porque 
caaeo atees a pena infernal» (VC); «a 
qual he a primeira cousa de homẽ caaer» 
(VC); «estas cousas te darey se caaeres 
e me adorares» (VC); «assy como diz 
que os velhos caaerom ante o trono 
ou cadeira sobre suas façes» (VC); «e 
porque caaes tu em aquello meesmo» 
(VC); «qual quer que poõe maãos yradas 
no que for ordenado caay en ssentẽça 
descomunhõ mayor» (S); «estes taees 
caãy em lepra» (S); «na qual a mayor 
parte das pesoas eclesiasticas cãay» (S); 
«mas depois caayo em peccado» (VC); 
«Se se nom uay logo comfessar como 
cae no pecado» (TC); «Item estes sõ 
netos ẽ que os homes caẽ» (TC); «e que 
negua o seu nome caẽdo ou fallesçẽdo 
de o amar» (VC); «por que caee en as 
octauas de Sam Pedro e dasumpçom» 
(S); «e por eso caeẽ em esta sãdice» 
(TC); «e assy caem primeiro na coua 
da culpa» (VC); «por os quaaes caemos 
e perdemos o lume diuinal» (VC); 
«caendo em alguũ perigo ou mal» 
(VC);«ao soberboso Luçifer que quis 
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seer Deus e caeo no inferno» (TC); 
«rapẽ o logar omde caer e queymeno» 
(TC); «aquelle que teme o homẽ asinha 
caera» (VC); «perventura nõ caerã 
ambos na coua» (VC); «Nom caeras 
pouco e pouco como sobiste» (VC); 
«e sabyã auer cõ paixõ dos subditos 
seus se alguũa ora caerẽ» (VC); «nõ 
caerees ẽ pecado» (VC); «mas sejã per 
esto auisados de nõ caerem» (VC); «he 
preseruaçõ de muytos pecados em que 
caeria» (VC); «e entã todollos deosses 
e todollos ydollos do Egypto caeriã» 
(VC); «em quanto nos he occasiom e 
aazo de caermos» (VC); «muytos que 
subirom ao cabeço do monte e mostrarõ 
auer em sy paciencia caerõ alguũ pouco» 
(VC); «e a rrepairaçom dos angeos que 
caerom» (VC); «Por tãto prometyo o 
senhor que Pedro caesse» (VC); «Digna 
cousa era que as tripas e entradanhas 
que cõceberõ a trayçõ caessem rotas 
e arrebẽtassem» (VC); «ajnda que em 
ellas caessemos» (VC); «Consira que 
cousa perdeste per o pecado. e em 
que caeste» (VC); «mas aginha tornã 
a cahir» (VC); «sse aranha ou outra 
coussa algũa cahyr no vinho» (S); «e 
aquelle que caae por de tras nom vee 
o perigoo em que encubiço e cahyu» 
(VC); «e partio se per caminho de error 
e caindo de mal em pyor» (VC); «se per 
uẽtura escoregar e cair ẽ pecado tornese 
moyto asynha ao lauatorio da uerdadeira 
cõfisõ» (TC); «e por aquello caira mais 
ẽ pecado» (VC); «por as quaaes alguũs 
cairam ou tornarã atras» (VC); «Todos 
tomaae prazer jrmaãos quãdo cairdes 
ẽ diuerssas tentaçoões» (EE); «era por 
comprir e ẽcher as cadeiras dos angeos 
maoos que cairom dos ceos» (S); «saluo 
se deos quisesse que elles caissem em 
alguũ error» (VC); «que nõ caja grãde 
queeda» (VC); «e que cajaes assy como 
aquelle cayo per sua soberua» (VC); 
«nem desesperemos ajnda que cajamos» 
(VC); «quãdo veemos nosso jmijgo ou 

alguũ pecador qualquer que seja cajr 
em perdiçom» (VC); «Nõ tem booa 
descriçom o que cay dalto» (S); «quando 
tu uias que caya o badalo e nõ braadauas 
a gente que pasaua que se gardase» 
(TC); «das cousas preçiosas (que cayã 
da mesa do riquo.)» (EE); «Que nom 
cayaaes em pecado e em cõsentimento» 
(EE); «das migalhas que cayam da mesa 
do rico» (EE); «e outorguanos que nõ 
cayamos na temptaçom» (VC); «porque 
do mais alto graao cayas mayor queda» 
(VC); «E entom começarom de dizer 
aos montes: cayde sobre nos» (VC); 
«seendo todos ja caydos e afastados 
ou minguados della» (VC); «o que 
ten goteyra que caye» (S); «dos que 
perseguem aos cardeaees que cayen ẽ 
muy grandes penas» (S); «se o graão 
do trigo cayer ẽ terra e nõ morre» (EE); 
«porque nom cayeram delle soomente 
gotas de sangue» (VC); «cayerom em 
pecado em pos do bauptismo» (VC); 
«caymos do prazer eternal» (VC); 
«cayndo por minha paçiençia quando 
vos aconteçerem» (EE); «se cayo em 
ellas se cõfese quãto ha o pecado da 
soberba» (TC); «e a elle cayolhe a çinta 
cõ que staua çingido» (VC); «se cayr 
goteyra do samgue de Ihesu Christo 
em terra rapẽ o logar» (TC); «e deyxou 
se cayr emçima della» (HV); «Entom 
cayra na yra de Çesar» (EE); «se hũ 
cego quiser guyar outro cego ambos 
cayrã na coua» (TC); «ambos e dous 
cayram na coua» (EE); «por tal que nos 
que cayramos per o lenho defeso» (VC); 
«e as est[r]ellas cayran sobre a terra» 
(EE); «se cujdares em ella nõ cayras 
em erro» (VC); «dar aazo de cayrẽ» 
(VC); «os homeẽs simprezes cuydaran 
cayren as estrellas» (EE); «reçebas 
aazos de cayres» (VC); «todollos ydollos 
cayriã quãdo a virgẽ parisse» (EE); 
«cayriam em o laço» (VC); «non 
cayrian en pena» (S); «Que pella vẽtura 
cayrias nõ podendo te sosteer» (EE); 
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«Nõ desesperemos se cayrmos» (VC); 
«algũas molheres cayrõ en este pecado» 
(S); «E em este pouco cayrom de seus 
olhos como escamas e cobrou vista» 
(EE); «como Dauid tam santo, Salomon 
tam sabeo, Sansom tam forte, cayron per 
este pecado» (S); «e cayronlhe as cadeas 
das maãos» (EE); «temia vijr de dia por 
que nõ cayse na hyra dos judeus» (EE); 
«em tal maneyra que elle nõ caysse 
em caso cõ o emperador seu senhor» 
(HV); «sayssem e cayssem do ventre cõ 
disformidade» (EE); «cayste algũa vez 
en desesperaçom» (S); «Absoluote pelo 
poder suso dito de toda escominhom asy 
mayor como menor se ẽ ellas cayste» 
(TC); «e a octaua sorte cayu sobre Abia» 
(VC); «he que quaya e venha a terra» 
(VC); «ca som caydo e derybado per 
pecados» (VC).

caixa, subs. (do lat. capsa-m, pelo 
provençal caissa). Recipiente; estojo. 
Formas: caixa (EE, 1). Contexto: 
«Maria Magdallena abrio huũa pequena 
caixa de allabastro de vnguento de 
nardo» (EE).

cajada, subs. (feminino de cajado). 
Bordão. Formas: cajada (VC, 1); 
cajadas (VC, 1). Contextos: «e cõ as 
pedras das çinco chagas. e cõ o bastom 
e cajada da cruz» (VC); «A sexta cousa 
com cajadas nas maãos» (VC).

cajado, subs. (do lat. hispânico *cajatu-m, 
este do lat. tardio caja, pau). Bordão. 
Formas: cajado (VC, 12); cajados (VC, 
3). Contextos: «nem cajado nem bordã» 
(VC); «E Marcho mãda tomar cajado e 
que se calçẽ de chapijns» (VC); «trage 
cõtigo o cajado ou bastom da santa cruz» 
(VC); «filha a vara e cajado da sancta 
cruz» (VC); «e tijnhã cajados nas maãos 
como caminheiros» (VC); «A coroa dos 
mõjes representa a coroa das espinhas os 
cajados ou paaos que acostumauã trajer 
os monjes representam a cana» (VC).

cajão, subs. (do lat. occasione-m, este 
de occasus, part. passado de occidere, 

cair por terra). Ocasião; acaso; queda. 
Formas: caiõ (TC, 2); caiom (TC, 3); 
caioões (TC, 1); cajã (VC, 1); cajõ (VC, 
2); cajoões (VC, 1). Contextos: «comete 
omecidio per caso ou per caiõ» (TC); 
«per tua negligẽcia acõteceu aquel caiõ» 
(TC); «quem mata outrem per caiom 
.v. anos de peẽdemça» (TC); «Item 
bebedice per caiom pecado uenial» 
(TC); «nos liura dos prigoos e caioões 
deste mũdo mezquinho» (TC); «esse 
aconteçia per cajã que tocassem algũa 
cousa daquellas que a ley julguaua 
por nõ limpas» (VC); «por tal que per 
ventura venha alguũ cajõ que o tolha» 
(VC); «por outros perigoos e cajoões 
fazemos procisoões seguĩdo a cruz do 
senhor» (VC).

cal, subs. (do lat. vulgar cale-m, este de 
calx, calcis, pedra de cal). Óxido de 
cálcio. Formas: caal (VC, 2; C, 1). 
Contextos: «posse elle o seu sangue 
por barro ou caal» (VC); «sõ brãcos e 
aqua fellados aade fora cõ caal ou jesso» 
(VC); «Fornos de caal outro tanto quanto 
valler os ditos tres moyos» (C).

caladamente ,  adv.  (de  calado + 
-mente). Em silêncio; às escondidas; 
discretamente. Formas: caladamẽte (RP, 
1); calladamente (VC, 6); calladamẽte 
(VC, 10). Contextos: «caladamẽte 
traz a peçonha ao coraçã» (RP); «veera 
alguẽ calladamente e furtarao» (VC); 
«desejamos fallar cõ elle calladamẽte e 
aparte» (VC).

calamento, subs. (de calar + -mento). Ato 
ou efeito de calar; silêncio. Formas: 
calamẽto (VC, 1); callamento (VC, 1); 
callamẽto (VC, 1). Contextos: «porque 
em seu calamẽto nom fosse auydo como 
culpado» (VC); «nem falleçe outra cousa 
se nom sperar a saluaçõ do senhor em 
callamento ou sillẽcio» (VC); «e aa 
primeira chamã cõthicimum em latim 
quer dizer callamẽto» (VC).

calar, vb. (do lat. medieval calare). 
Encobrir; não falar; silenciar; ocultar. 
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Formas: calãdo (S, 1); calãdo se (VC, 
1); calãdose (VC, 1); calam (S, 1); 
calando (S, 2); calandose (VC, 1); calar 
(S, 7; VC, 2); calarom (S, 2); calasse 
(EE, 1); calaste (S, 1; VC, 1); calaua 
(VC, 3); caley (S, 1); calla (VC, 7); 
callã (VC, 2); callã se (VC, 2); calla te 
(VC, 1); callaa (VC, 1); callado (VC, 
9); callãdo (VC, 3); callãdo se (VC, 1); 
callãdo te (VC, 1); callãdoa (VC, 1); 
callados (VC, 1); callãdose (VC, 2); 
callallos (VC, 1); callam (VC, 1; EE, 
1); callamos (VC, 2); callando (VC, 3); 
callandose (VC, 3); callandosse (VC, 
1); callar (S, 2; VC, 24; EE, 5); callar se 
(VC, 1); callara (VC, 3; EE, 2); callarã 
(VC, 1); callarẽ (VC, 4); callarem (EE, 
1); callares (VC, 1); callarey (VC, 2); 
callarme (VC, 1); callarmos (VC, 2); 
callarõ (VC, 2); callarom (VC, 4; EE, 
2); callarõse (VC, 2); callarse (VC, 1); 
callas (VC, 1); callase (VC, 2); callasse 
(VC, 8; EE, 1); callassem (VC, 4; EE, 1); 
callassen (EE, 1); callate (VC, 1); callaua 
(VC, 6); callauã (VC, 3); callauã se (VC, 
1); callauaa (VC, 1); callauase (VC, 1); 
callauãsse (VC, 1); calle (TC, 1; VC, 2); 
callẽ (VC, 2); callem (VC, 1); callemos 
(VC, 4); calles (VC, 1); calley (VC, 1; 
EE, 1); calleyme (VC, 1); callo (VC, 1); 
callou (VC, 11; EE, 2); callou se (VC, 
1); callouse (VC, 1); calou (TC, 3; VC, 
4; EE, 1); calou se (VC, 2); calouse (VC, 
3); era callada (VC, 1); estam callados 
(VC, 1); esteue callada (VC, 1); esteue 
callado (VC, 1); he callado (VC, 2); 
seer calada (VC, 1); seer callado (VC, 
1); seja callado (VC, 1); sejã callados 
(VC, 1); stã calladas (VC, 1); stamos 
callados (VC, 1); steue calado (VC, 1). 
Contextos: «E por que estas palauras se 
dizen calãdo e nõ as ouuẽ os que estan 
açerqua» (S); «E calãdo se assy» (VC); 
«mas gloriosa cousa he fugir de injuria 
calãdose que vẽçella per respostas» 
(VC); Ho sexto que calam a verdade 
por que elles non sejam rreprendidos 

dalguũs pecados em que caãe» (S); «ou 
calando de guysa que nõ se sayba ho que 
lhe foy rreuelado» (S); «e calandose a 
quanto lhe diziam» (VC); «e por isto os 
sanctos padres acordarom de calar este 
artijgo» (S); «çessou a preegaçon, ca 
todos calarom» (S); «e os que hyam diãte 
faziamlhe mal, porque calasse» (EE); 
«calaste alguũs beẽs que sabias doutro» 
(S); «E Jesu a todas aquestas cousas se 
calaua» (VC); «por themor ou por fauor 
do mumdo caley ha verdade» (S); «E aly 
elle nom responde e calla como cordeiro 
que he ofereçido por todo o gaado» 
(VC); «mas porque digo que por temor 
da morte callã os homẽs a verdade» 
(VC); «e se algũa cousa boa em elles 
veẽ callã se» (VC); «E se te nom ouuir 
calla te atees que ajas outro caminho de 
proçeder» (VC); «callaa e nõ a diguas» 
(VC); «Estaua vergonhoso e callado assy 
como cordeiro» (VC); «e que ajnda em 
se callãdo por entõ tirẽ» (VC); «Seẽdo 
vẽçidos e callãdo se os scriuaães» (VC); 
«guardao callãdo te» (VC); «ou callãdoa 
cõ medo ou mudãdoa em mentira» (VC); 
«estando elles callados» (VC); «(e foge) 
callãdose» (VC); «nẽ podia mudar 
algũa cousa dos preçeptos nẽ callallos» 
(VC); «com razõ callam, que veem seer 
contra sy qualquer cousa que digam» 
(EE); «se nos teemos aquelle sillẽcio e 
nos callamos cõ teençom de fazermos 
aquelle meesmo pesar e nojo» (VC); 
«assy como Christo soportou por nos 
callando todas jniurias» (VC); «a ley e as 
prophecias seriam cõpridas e cessariam 
callandose» (VC); «falar e callar majs 
do que he mester» (S); «em aperfiar e 
razoar ou pallaurear mal como em callar 
se» (VC); «Como ovelha seera leuado 
aa morte e callara como cordeiro ante 
o tosador» (EE); «e callarã as bocas» 
(VC); «Eu entẽdo aquesto misticamẽte 
se aquestes se callarẽ» (VC); «Digouos 
que se estes callarem: as pedras deitaram 
vozes» (EE); «porque per te callares e 
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teeres sillencio nom respondendo» (VC); 
«eu nom me callarey do teu louuor» 
(VC); «per eu teer silencio e callarme 
ante que fallar» (VC); «se o callarmos nõ 
o quisermos denũciar atees de amanhaã 
seremos arguydos e reprehẽdidos de 
trayçõ» (VC); «Mas como se callarõ da 
oraçõ os que som çegos per jnnorãçia 
de voõtade» (VC); «E elles callarom» 
(EE); «e callarõse os sacrificios» (VC); 
«nõ poderom consentir nem callarse» 
(VC); «pois que tu nõ te callas e o fallas» 
(VC); «Aquelle pois que seu prouximo 
vee peccar e callase» (VC); «E os que 
hyam diante fazianlhe mal por que 
callasse» (EE); «fazendo synal com a 
maão que callassem disse» (EE); «Com 
ha maão que callassen» (EE); «callate e 
fazete mudo» (VC); «Se se callaua per a 
lingoa braadaua em fazer a arca» (VC); 
«ca ajnda o que pyor he callauã por amor 
do mizquinho vẽtre» (VC); «Callauã se 
pois porque nõ sabiã que ouuessem de 
dizer» (VC); «E o ãgeo callauaa» (VC); 
«callauase da boca» (VC); «callauãsse 
ambos aquelles martyres» (VC); «nõ lhe 
fale mais ataa que a pessoa calle» (TC); 
«Eu vos digo que ajnda que se estes callẽ 
as pedras braadarã» (VC); «E ajnda que 
os euãgelistas aquesto callem» (VC); 
«Os infiees diguam que nos callemos 
desto» (VC); «nem te calles auendo 
vergonha ou reçeo dalguũs dampnos 
tẽporaaes» (VC); «Ay de mym que 
calley, que eu som o homẽ que tenho 
ẽçujados meus beiços» (EE); «Fizime 
mudo e foy abaixado e calleyme de fallar 
algũas cousas boõas» (VC); «Todallas 
outras cousas callo» (VC); «Maria como 
paciẽte se callou e nõ respondeo» (VC); 
«e aquelle callou se» (VC); «abayxou o 
rostro pera o chaão e callouse» (VC); 
«Se se calou mais que compria» (TC); 
«Susanna calou se e vençeo» (VC); 
«Mas Jesu calouse» (VC); «consirando 
em ellas e sperando a vijnda da cousa que 
era callada» (VC); «porque os homẽs 

entõ adormeçẽ e estam callados» (VC); 
«e esteue callada a terra per xl. Ãnos» 
(VC); «Andre e outro cujo nome he 
callado» (VC); «(naçer ho escandalo.) 
a verdade seer calada» (VC); «aquello 
que queres que seja callado e emcuberto 
nõ o diguas a alguẽ» (VC); «nẽ mãda que 
sejã callados» (VC); «Nos somos como 
lingoa visiuel das scripturas que stã 
calladas» (VC); «e nos menosprezados 
stamos callados» (VC); «steue calado 
e manso ante a cadeira do juiz refeçe e 
indigno» (VC).

calça, subs. (segundo uns, regressivo de 
calçar; segundo outros, do lat. vulgar 
calceas, este de calceus, sapato). Peça 
de roupa que resguarda cada uma das 
pernas. Formas: calça (VC, 2); calças 
(VC, 2; EE, 1). Contextos: «nẽ maao 
sayo nem maa calça» (VC); «roguote 
que preponhas a tua vida aa tua calça» 
(VC); «aalẽ daquellas que trouuessem 
vestydas (nẽ calçaduras) .s. calças ou 
botas inteiras ou çapatos» (VC); «e os 
çapatos e calças que se te perdẽ porque 
as nõ husas» (VC); «Cingete e calçate 
tuas calças» (EE).

calçada, subs. (do lat. calceata-m). 
Caminho ou terreno revestido com pedras 
ou outro material. Formas: calçada (VC, 
1). Contexto: (E aseentouse em loguar 
a que chamam em grego licostratos) 
.s. calçada ou solhamento de pedras 
e eyrado que era strado de muytas e 
desuayradas pedras» (VC).

calçado, subs. (do lat. calceatu-m). Peça 
feita de couro ou outro material para 
proteger os pés. Formas: calçado 
(VC, 1; C, 3). Contextos: «Para seer 
chamado çapateiro neçessario he que 
faça calçado ou çapatos» (VC); «Seu 
calçado ordenamos que seja preto» 
(C); «nam possam dar nẽ trazer golpe 
em barrete nem vestido nem calçado 
que trouxerem» (C); «ordenamos que 
pella primeira vez perca aquelle vestido 
e calçado em que sse desonestar» (C).
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calçadura, subs. (de calçado + -ura). 
Calçado; sapatos. Formas: calçadura 
(VC, 3); calçaduras (VC, 1). Contextos: 
«e calçadura em seus pees» (VC); «que 
tragas anel e stolla e calçadura» (VC); 
«Em tanto que atees os homẽs calçados 
se andã per çima delles se ferẽ e lhe passa 
a calçadura» (VC); «aalẽ daquellas que 
trouuessem vestydas (nẽ calçaduras) 
.s. calças ou botas inteiras ou çapatos» 
(VC).

calcanhar, subs. (relacionado com o lat. 
calcaneus, i). A parte do pé abaixo do 
tornozelo; o osso calcâneo. Formas: 
calcanhar (VC, 1; RP, 1). Contextos: 
«e se partam de my aquelles que teem 
olho ao meu calcanhar» (VC); «sangre 
se em o pee daquelle mesmo lado açerca 
do calcanhar» (RP).

calcar, vb. (do lat. calcare). Pisar; humilhar. 
Formas: calcaa (VC, 1); calcamos (VC, 
1); calcar (VC, 2); calcardes (VC, 1); 
calcasse (VC, 1). Contextos: «em a 
qual sobe e trilha e calcaa de juso dos 
pees» (VC); «per a tẽperãça calcamos e 
subjuguamos o jmijgo» (VC); «Outrossi 
calcar ou pissar a serpente he subjugar 
a sensualidade aa razõ» (VC); «Ex que 
eu vos dey poderio de calcardes» (VC); 
«e andar de estas cousas todas abatesse 
e calcasse de maneyra que nom pode 
nasçer» (VC).

calçar, vb. (do lat. calciare). Vestir; colocar 
calçado nos pés. Formas: calçada (VC, 
1); calçados (VC, 3; EE, 2); calçar 
(VC, 1); calçate (EE, 1); calçẽ (VC, 
1); foy calçado (EE, 1). Contextos: 
«Era aquella casa solhada e calçada 
de pedras» (VC); «e calçados os pees» 
(EE); «som daquelle que nõ tẽ que 
calçar» (VC); «Cingete e calçate tuas 
calças» (EE); «E Marcho mãda tomar 
cajado e que se calçẽ de chapijns» (VC); 
«Christo numca foy calçado: ca elle 
vedou aos apostollos trazer çapatos» 
(EE).

caldeira, subs. (do lat. caldaria-m, banho 

quente). Recipiente metálico que serve 
para aquecer líquidos. Formas: caldeira 
(EE, 2). Contextos: «foy deytado en a 
caldeira do azeite feruente» (EE); «foy 
posto em hũa caldeira dazeite feruendo» 
(EE).

caldo, subs. (do lat. calidu-m). Alimento 
líquido cozinhado. Formas: caldo (VC, 
3); caldos (RP, 2). Contextos: «deu lhes 
que lhe leuassem huũ pouco de caldo 
de farinha ou de papas» (VC); «todos 
comiam caldo de farinha» (VC); «Onde 
ha hy huũ verso que diz que o vallor da o 
pã e os toruoões o vinho e a traça o sayo 
aos pobres e a mosca o caldo» (VC); 
«onde se lançã verças e caldos podres 
que sobejã em taaes casas» (RP); «e de 
noyte assados caldos» (RP).

calejado, adj. (do part. de calejar, este de 
calo + -ejar). Com calos; endurecido. 
Formas: callejado (VC, 1). Contexto: 
«que se fazia tã duro cõ trabalhos e tam 
callejado pera auer peendença» (VC).

calez, subs. (do grego κάλυξ, υκος, pelo 
lat. calix, icis). O mesmo que cálice: 
vaso para beber o vinho consagrado nas 
igrejas. Formas: cales (S, 1); calez (S, 
86; TC, 3; VC, 23; C, 1); EE, 13); calezes 
(S, 2; VC, 1; C, 2); callez (S, 18; VC, 
13; EE, 4); callezes (C, 1). Contextos: 
«asi como vestimentas, cales, aras» (S); 
«alimpan ho calez» (S); «tomar cousa 
sagrada de logar sagrado asy como 
calez que he sagrado» (TC); «como 
se bebesse huũ calez saboroso» (VC); 
«nõ dem vestimenta nẽ calez nẽ outros 
ornamẽtos a nehuũ clerigo sem primeiro 
saberẽ que tẽ rezado» (C); «Meu calez 
por çerto beberees» (EE); «alimpã as 
vestimẽtas e calezes como deuẽ» (S); 
«Luchas faz mençom de dous calezes» 
(VC); «faz hũa cruz ençima do callez» 
(S); «beuera do callez do senhor» (VC); 
«per outro moodo alguũ em alheem os 
liuros, callezes nẽ cruzes» (C).

calhandra, subs. (do grego κάλανδρα, 
pelo lat .  medieval calandra-m). 
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Cotovia. Formas: calhandra (VC, 1). 
Contexto: «e ajnda que elles nõ saybã 
cantar doçemẽte como a calhandra ou 
rousinol» (VC).

calidade, subs. O mesmo que qualidade. 
Formas: calidade (S, 14; VC, 2; C, 6); 
calidades (VC, 1); callidade (VC, 3); 
callidades (VC, 1); calydade (S, 1). 
Contextos: «mais a pesoa qual e quen 
e de que calidade he deue deligẽtemẽte 
pregũtar» (S); «ssegundo a calidade 
do pecado que fez» (S); «E qual quer 
pesoa de qual quer calidade, estado, 
condiçam que seja» (C); «venial ou 
mortal segundo a calidade de que for» 
(C); «forom feitos dalgũas calidades 
escondidas» (VC); «a callidade passou 
e se mudou» (VC); «porque a purguaçõ 
sera das cousas pẽnosas e tiramẽto das 
callidades dellas» (VC); «vertude he boa 
calydade da uõtade» (S).

calificado, adj. (do part. de calificar, 
este do lat. eclesiástico qualificare). O 
mesmo que qualificado: considerado. 
Formas: calificados (C, 1). Contexto: 
«os quaes todos som justos e neçessarios 
e calificados» (C).

calma, subs. (do italiano calma). Calor; 
tranquilidade; serenidade. Formas: 
calma (VC, 4). Contextos: «he cuberto 
de alpender por seer guardado da 
calma e do fryo» (VC); «e çessou a 
tẽpestade e foy feita grãde bõnança e 
calma» (VC); «e depois vntauãlhes as 
cabeças cõ vnguẽtos que esfriassem o 
esquẽtamẽto. e lhe tirassem a calma» 
(VC); «se faz calma teẽ casas frias e 
outros acorrimẽtos» (VC).

calvo, adj. (do lat. calvus, a, um). Sem 
cabelo. Formas: caluas (VC, 1); caluo 
(VC, 1). Contextos: «porẽ se chamaua 
Caluarie ou loguar das caaueiras caluas» 
(VC); «e aly se fez Christo caluo e 
apartado da carnal gẽte judayca» (VC).

cama, subs. (do lat. tardio cama-m). Leito; 
peça de mobília onde as pessoa se deitam 
normalmente para dormir. Formas: 

cama (S, 1; TC, 3; VC, 9; HV, 1; EE, 3); 
camas (S, 1; VC, 5; EE, 3). Contextos: 
«se ho afoga na cama por culpa nõ ho 
sabẽdo» (S); «Pequey ca quãdo me deyto 
na cama nem quãdo acordo de noyte nom 
dou graças a Deus» (TC); «quãdo formos 
atormẽtados na cama nõ demandemos 
hũa gota de agoa» (VC); «meteose 
no paaço e deitouse na cama» (HV); 
«Lauarey cada noyte minha cama» (EE); 
«e ffazen que lhes digã as amysas açerca 
de suas camas e leytos» (S); «leytos ou 
roupas de camas molles e delguadas ou 
delicadas» (VC); «assy como a doçura 
dos vestidos: banhos e camas» (EE).

camalo, adj. (talvez do lat. quam malum). 
Quão mal; quão mau. Formas: camallo 
(VC, 1). Contexto: «e porque sem reçeo 
se cheguassem a honrrallo camallo» 
(VC).

camanho, adj. (do lat. quam magnum). 
Quão magno; quão grande. Formas: 
camanho (VC, 1). Contexto: «porque 
seja sabido camanho lugar te he deuido 
no çeo» (VC).

câmara, subs. (do grego καμάρα, pelo lat. 
camara-m). Quarto de dormir; aposento; 
lugar fechado. Formas: camara (S, 2; 
VC, 24; HV, 5; C, 1; EE, 2); camaras 
(S, 1; TC, 1; VC, 4; C, 1). Contextos: 
«entra en tua camara e faze oraçon» (S); 
«o prenderõ e meterõ em hũa camara 
bẽ fechada e seellada» (VC); «antes se 
meteo logo em hũa camara que lhe foi 
dada pollo mestre salla» (HV); «E como 
o dia do naçimento de Christo a Sibilla 
esteuesse na camara do ẽperador fazẽdo 
oraçõ» (EE); «querem teer camaras 
apartadas das comũas e nom querem 
fazer abstinẽçia» (S); «E asy dos auitos 
e das camaras muyto bem pintadas» 
(TC); «onde ceara o senhor cada huũ per 
camaras e loguares desuayrados» (VC).

camareiro, subs. (do lat. camarariu-m). 
Criado de quarto; pessoa que serve na 
câmara real. Formas: camareiros (VC, 
1). Contexto: «e aos seus embaxadores. 
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e camareiros como muyto fremosa» 
(VC).

cambador, subs. (do lat. medieval 
cambiatore-m). Cambista. Formas: 
cãbador (VC, 2); cãbadores (VC, 6; EE, 
1); cambadores (VC, 2). Contextos: «nẽ 
ha hi cousa pyor que o officio de cãbador» 
(VC); «poserõ alli cãbadores que lhe 
dessem dinheiros emprestados sobre 
fiança» (VC); «poserõ hy cãbadores dos 
quaaes tomassem dinheiro enprestado» 
(EE); «como pecadores em pecados 
publicos ou enuoltos em negocios 
publicos assy como mercadores e 
cambadores» (VC).

cambar, vb. (do lat. tardio cambiare). O 
mesmo que cambiar: trocar; substituir. 
Formas: cãbados (VC, 1); cãbemos 
(VC, 1); cambar (S, 1; VC, 1); cambarõ 
(VC, 1); canbã (VC, 1). Contextos: «E 
assy som despessos e cãbados em beẽs 
spirituaaes e eternaaes» (VC); «e em seu 
lugar cãbemos aquelle delleyto» (VC); 
«Hos jejuũs que son estabeleçidos polla 
ygreja nõ se podẽ mudar nẽ cambar por 
dar esmola» (S); «Cambarõ a uerdade de 
deos em mentira» (VC); «e que as canbã 
e dam por cousas tẽporaaes» (VC).

cambo, subs. (do lat. cambiu-m). O 
mesmo que câmbio: ação de trocar ou 
permutar alguma coisa; troca. Formas: 
cãbo (VC, 1); cambo (VC, 3; EE, 2); 
canbo (VC, 2). Contextos: «E aquelles 
dã os dereitos a cãbo ou ẽprestados 
na ygreja» (VC); «Oo que cambo. por 
deos eternal e senhor nom mudauel. dar 
huũ puro homem e corruptiuel» (VC); 
«porque non deste meu dinheiro a huũ 
cambo: e eu em vijndo o cobraria com os 
interesses» (EE); «e por tãto se partira o 
ẽparamẽtador do canbo leyxãdo o esposo 
na muy santa camara da sposa» (VC); 
«e per cõseguinte he delles feito canbo 
em beẽs que se nõ podem perder nem 
apodreçer» (VC).

camelo, subs. (do grego κάμιλος, pelo lat. 
camelu-m). Mamífero de grande porte, 

com duas corcovas dorsais. Formas: 
camello (VC, 15; EE, 5); camellos (VC, 
3; EE, 6); camelo (EE, 2); camelos (VC, 
1; EE, 1). Contextos: «que fosse vestido 
de pelles de camello» (VC); «Mays leue 
cousa he ho camello passar pello olho 
de hũa agulha que ho ryquo emtrar no 
regno dos çeeos» (EE); «trazia postos 
collos de camellos ally ençima» (VC); 
«E vijnra a ty a forteleza das gentes e 
avondãça dos camellos te cobrira» (EE); 
«o dromedairo he huũ animal menor 
que ho camelo» (EE); «mas ainda aos 
camelos deu a beber» (VC); «Joham 
tinha o vistido de pelles de camelos» 
(EE).

câmera, subs. O mesmo que câmara. 
Formas: camera (VC, 2; RP, 2). 
Contextos: «foy feyta a tua camera» 
(VC); «Logo como entrares aa camera» 
(VC); «Da rayz jnferior proçede segũdo 
nos veemos que da priuada que esta 
açerca da camera» (RP); «he boõ por 
alguũs dias mudar a camera» (RP).

caminhamento, subs. (de caminhar + 
mento). O mesmo que encaminhamento. 
Formas:  caminhamẽto (VC, 1). 
Contexto: «E aquellas cousas que 
tiram da quella fonte de toda sabedoria 
per ensinãça e caminhamẽto dos outros» 
(VC).

caminhante, subs. (de caminhar + 
-ante). Aquele que caminha; viandante. 
Formas: caminhantes (S, 1; EE, 
1); caminhãte (VC, 1); caminhãtes 
(S, 1; VC, 1);  camjnhãtes (VC, 
1). Contextos: «E consolaçon aos 
perigrynos e caminhantes que Deus 
torne a suas cassas» (S); «alguũas 
vezes os caminhantes eran roubados de 
ladroões e mortos» (EE); «assy como 
lodo ou poo torua o caminhãte assi a 
cobijça das cousas terreaaes embargua 
aquelles que querẽ hir em pos deus» 
(VC); «vemdẽ mais caro aos peregrinos 
e caminhãtes que non a seus vizinhos» 
(S); «e aos aflictos consollaçõ. e aos 
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caminhãtes ajuda» (VC); «o qual sooe de 
dar ajuda aos camjnhãtes» (VC).

caminhar, vb. (de caminho + -ar). 
Percorrer um caminho; andar; jornadear. 
Formas: caminha (EE, 1); caminhã (C, 
1); caminhãdo (EE, 1); caminhando 
(C, 1; EE, 5); caminhar (VC, 7; EE, 3); 
camynhar (VC, 1). Contextos: «cada 
huũ caminha a sua terra» (EE); «e toda 
outra maneira de homẽs que nos taaes 
dias laurã, caminhã, fazẽ em suas casas 
ou fora dellas sem euidente neçessidade» 
(C); «(Caminhãdo) .s. deçẽdẽdo do 
çeeo em este mũdo por nossa saude» 
(EE); «pera que mays armas aja mester 
em caminhando ou honde esteuer 
dasento» (C); «(que andees dignamente) 
caminhando de vertude em vertude» 
(EE); «faz que o tẽpo de caminhar lhe 
pareçe pequeno por as doçes fallas» 
(VC); «caminhar para percalçar a 
perfeyçom» (EE); «stando ja prestes e 
çingidos pera camynhar» (VC).

caminheiro, subs., adj. (do lat. medieval 
caminariu-m). Aquele que caminha; 
caminhante. Formas: caminheira (VC, 
1); caminheiro (VC, 10); caminheiros 
(VC,  5) ;  caminheyro  (VC,  3) ; 
caminheyros (VC, 2); camjnheiros (VC, 
1); camjnheyro (VC, 1). Contextos: 
«Porem assy como desterrada e 
caminheira peregrina em casa alhea» 
(VC); «e porem foy leuado Jhesu no 
Egypto assy como caminheiro e pobre» 
(VC); «huũ despoboado onde muytas 
vezes os caminheiros erã roubados» 
(VC); «candea do mũdo: caminheyro 
de Jhesu Christo» (VC); «e os guallileos 
que se entepretã traspassantes significã 
os caminheyros daqueste mũdo» (VC); 
«nõ tijnha o senhor porteiros nem moços 
da stribeira ou camjnheiros» (VC); «o 
camjnheyro que nõ leua cousa e vay 
vazio» (VC).

caminho ,  subs.  (do lat .  medieval 
caminu-m). Estrada; atalho. Formas: 
caminho (S, 10; TC, 2; VC, 305; HV, 

1; C, 1; EE, 70; RP, 2); caminhos (S, 
1; TC, 2; VC, 40; C, 1; EE, 7; RP, 1); 
camjnho (S, 4; VC, 58); camjnhos 
(VC, 5); camynho (S, 3; VC, 1; EE, 
1). Contextos: «booamẽte podẽ passar 
o trabalho e alongar ho caminho ou 
mingalo» (S); «Outrosy nõ me trabalhey 
de syguir o caminho dos sãctos» (TC); 
«e mostraualhes o caminho» (VC); «se 
nam chovendo ou hyndo caminho» (C); 
«erã apartados do caminho da verdade» 
(EE); «parou mentes ao caminho da sua 
casa» (EE); «empero ho ẽfermo vay 
caminho da morte» (RP); «nem andar 
grãde caminho por a grande pigriça do 
corpo» (RP); «areda teus pees de taaes 
caminhos» (TC); «som semelhauees aos 
padrõees ou marcos de pedra que stam 
nos caminhos» (VC); «çarrã os poros e 
os meatos e os caminhos dos humores» 
(RP); «e no camjnho ouuese prijgo de 
morte» (S); «vaamos andar ho camjnho 
de tres dias em o deserto» (VC); «e os 
pees pera andar em boõs camjnhos» 
(VC); «A quinta quãdo homen se 
converte do eror e se torna ao camynho 
de Deus» (S); «que se guarde ho maao 
de seu camynho» (EE).

camisa, subs. (do lat. tardio camisia-m). 
Peça de roupa de mangas que cobre 
o tronco. Formas: camisa (VC, 4); 
camisas (VC, 1). Contextos: «apares 
a façe e o saio e a camisa a teu jmijgo» 
(VC); «nẽ fiã pera fazer sajo nem 
camisa» (VC); «As stollas de que husam 
os scripuaães erã camisas lõguas de 
panho de linho» (VC).

campa, subs. (talvez de campo). Pedra 
que serve para tapar uma sepultura. 
Formas: canpaã (VC, 2); cãpaa (VC, 
1). Contextos: «lançou hũa grande 
pedra e canpaã por çarramento aa porta 
do moymento» (VC); «nom se leixe hir 
ao fundo da coua e nõ reçeba o pessume 
ou cãpaa do peso da husança em çima 
de sy» (VC).

campã, subs. O mesmo que campana. 
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Formas: campaã (VC, 4); campaãs (S, 
1; C, 1 ); cãpaã (VC, 2); cãpaãs (VC, 1). 
Contextos: «E a campaã era grande» 
(VC); «E ajnda que em tal tempo nom 
rreçeben alguũ ha ouuir misa nẽ se tangẽ 
campaãs, quãdo o corpo de Deus leuã 
a alguũ emfermo, tãgen a cãpaynha» 
(S); «Nem tanguã sinos nem campaãs, 
allaudes, guitarras» (C); «A cãpaã 
seruindo aa prol dos homẽs em tãger 
cõsume a si meesma» (VC); «E porem 
nom se tangem entõ as cãpaãs» (VC).

campainha ,  subs.  (do la t .  tardio 
campanina-m). Pequena sineta. Formas: 
campaynhas (S, 1); canpainha (S, 1); 
canpaynha (S, 3); cãpainha (S, 1); 
cãpaynha (S, 3). Contextos: «tangem as 
campaynhas en algũas ygrejas» (S); «E 
por isto tãgen a canpainha quando leuam 
o corpo de Deus» (S); «deue tornar lume 
ençendido e canpaynha tãgendo» (S); 
«tãgem hũa cãpainha ou cãpana e os 
que estam ẽ a myssa deuẽsse incrinar» 
(S); «quãdo o corpo de Deus leuã a alguũ 
emfermo, tãgen a cãpaynha» (S).

campana, subs. (do lat. campana-m). Sino 
pequeno; sineta. Formas: cãpana (S, 
1). Contexto: «tãgem hũa cãpainha ou 
cãpana e os que estam ẽ a myssa deuẽsse 
incrinar» (S).

campo, subs. (do lat. campu-m). Extensão 
de terreno arável; local onde se 
empreende uma batalha. Formas: 
campo (S, 4; VC, 18; HV, 1; EE, 15); 
campos (VC, 1; C, 1; EE, 2; RP, 1); 
canpo (S, 1; EE, 1); cãpo (TC, 1; VC, 
18; HV, 4; EE, 10); cãpos (VC, 12; 
EE, 2; RP, 1). Contextos: «se se deue 
dar este sacramẽto aos que entran en 
campo para sse matar» (S); «O qual 
campo foy chamado acheldemach .s. 
campo de sangue» (VC); «senhor nom 
semeaste boa semente em teu campo» 
(EE); «cõ muyta diligencia: e grande 
amor: procurou campos» (VC); «ou 
de dez partes desses campos nabaaes e 
alcaçeres» (C); «a proua do ferro ardente 

e campos de batalha liçitamente som 
defesos pella ygreja» (EE); «impedir per 
alguũ andar em jardijs ou em campos» 
(RP); «E alguũs outros dizẽ que, se lhes 
he mãdado pello juiz que ẽtren ẽ canpo, 
ben podẽ rreçeber este sacramẽto» (S); 
«nom fazer nem mandar fazer em elas 
nem huũ trabalho corporal em cãpo» 
(TC); «Per os lirios do cãpo se podẽ 
entender os verdadeiros castos» (VC); 
«porque onde aa primeira era cãpo dos 
dãpnados que aly fossem leuãtadas 
primeiramẽte as bãdeyras dos martires» 
(VC); «e ha mester que sagesmente 
sayamos ao cãpo, e se a deus apraz elle 
nos dara victoria cõtra elles» (HV); «E 
hya aos cãpos colher eruas» (VC); «de 
estrebarias, de cãpos, de ruas» (RP).

cana, subs. (do lat. canna-m). Junco fino; 
caniço. Formas: cana (VC, 38; EE, 6); 
canas (VC, 2). Contextos: «apresentam 
a deus vinagre na spõgea com cana ou 
ysope» (VC); «nõ foy elle mouidiço e 
leue assi como cana» (VC); «saystes 
ao deserto para ver por vẽtura a cana 
mouida pello vẽto» (EE); «De mõte 
Caluario descendendo pera o occidẽte 
a duas canas» (VC); «sta aleuantado da 
façe da terra per tres canas» (VC).

canada, subs. (do lat. medieval cannata-m, 
pelo cast. cañada). Unidade de medida 
para líquidos equivalente a dois litros. 
Formas: canadas (EE, 1). Contexto: 
«cabia em cada huũ duas ou tres 
canadas» (EE).

canal, subs. (do lat. canale-m). Sulco; 
conduto de água. Formas: canaaes 
(C, 1). Contexto: «Item os que teem 
canaaes e pesqueiras nos ryos em que 
tomã cõ artefiçios lampreas» (C).

canavea, subs. (relacionado com o lat. 
cannabe-m ,  cânhamo). O mesmo 
que canaveia: pequena cana; caniço. 
Formas: canauea (VC, 5). Contextos: 
«E na maão teue a canauea por bagoo 
pastoral» (VC); «Itẽ o caniço ou canauea 
he instrumẽto pera escreuer» (VC); «E 
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praza te de cheguares aa minha boca 
spongia per a canauea segundo foy dada 
a ty» (VC); «E scarnicido adoorado e 
ferido na cabeça cõ canauea ẽ vestidura 
alua» (VC).

canaveal, subs. (de cânave + -al; cânave, 
do lat. cannabe-m, cânhamo). O mesmo 
que canavial: local onde crescem canas. 
Formas: canaueal (VC, 1; EE, 1). 
Contextos: «sayamos do canaueal verde 
de vaydade» (VC); «em ho canaueal 
correrã a hũa parte e aa outra» (EE).

canazinha, subs. (de cana + -zinha). 
Pequena cana. Formas: canazinhas 
(VC, 1). Contexto: «ou per ventura era 
alguũ çumo doçe o qual nasce em algũas 
canazinhas e assy se chama» (VC).

candeeiro,  subs. (do lat. medieval 
candelariu-m). Utensílio que serve 
para iluminar; candelabro. Formas: 
cãdeeyro (S, 1; VC, 1); cãdeeyros (VC, 
1); cãdieiros (VC, 1); cãdiero (EE, 1); 
cãdieyro (VC, 1); candeeyro (VC, 3); 
candeyro (VC, 1); candieiro (S, 1; VC, 
1); candieiros (EE, 1); candiero (EE, 1); 
candieyro (S, 1; VC, 1; EE, 1); candyeiro 
(VC, 2); candyeiros (VC, 1). Contextos: 
«e aas sete cãdeas que estauam postas 
sobre o cãdeeyro» (S); «o qual vio o 
senhor em meeo de sete cãdeeyros» 
(VC); «e em os .vij. cãdieiros douro» 
(VC); «Nenhuũ açende a candea e a 
poõe em escondido nem sob o meyo: mas 
sobre o cãdiero» (EE); «nõ tijnha mesa 
nẽ cãdieyro nẽ casa» (VC); «Maria he 
afigurada fremosamente per o candeeyro 
douro que alumiaua no templo» (VC); 
«posta no candeyro açendida» (VC); 
«quando lhe dam o candieiro e anbola» 
(S); «em o velho testamẽto auia primeiro 
huum tabernacullo em que estauã os 
candieiros» (EE); «o ardor da caridade 
(sobre o candiero)» (EE); «delhe huũ 
candieyro cõ huũ çiryo» (S); «E elle 
leuaua o candyeiro e a candea que auia 
darder» (VC); «som chamados dous 
candyeiros que dam lume aos outros» 

(VC).
candeia, subs. (do lat. candela-m, vela). 

Pequeno objecto de barro ou outro 
material que serve para iluminar. 
Formas: cãdea (S, 2; VC, 9; EE, 3); 
cãdeas (S, 1; VC, 6); camdeas (S, 1); 
candea (S, 4; VC, 22; C, 1; EE, 14); 
candeas (S, 1; VC, 12; EE, 2); candeea 
(EE, 1). Contextos: «Symeõ leua a 
cãdea do santo pensamẽto» (VC); «aas 
sete cãdeas que estauam postas sobre o 
cãdeeyro» (S); «os çirios com camdeas 
ẽçẽdidas» (S); «mete o cabo da candea 
debaixo dauga» (S); «quando a sua 
lanterna e candea alumeaua sobre minha 
cabeça» (VC); «nehuũ nõ ençende a 
candea e ha poõe debayxo do alqueyre 
mas sobre ho castiçal» (EE); «os queyme 
ou os façã em candeas pera queymar nos 
altares» (S); «e candeas ardentes em 
vossas maãos» (EE); Nem açẽdem ha 
candeea e a poõe sob ho alqueyre» (EE).

canela ,  subs. (do lat.  cannella-m , 
diminutivo de canna). Tipo de especiaria; 
cinamomo. Formas: canela (RP, 1); 
canella (VC, 1; EE, 3). Contextos: «E 
as speçias que comuũmente cõuem a 
comer, sam gingiure, canela, cuminhos» 
(RP); «e quãdo se brita lãça de sy huũ 
fumo a modo de neuoa ou de poo. e he 
chamada canella» (VC); «como canella 
e balssamo bem cheiroso dey cheyro de 
myn» (EE).

caniço, subs. (de cana + -iço). Cana fina. 
Formas: caniço (VC, 6). Contextos: 
«Itẽ o caniço ou canauea he instrumẽto 
pera escreuer» (VC); «E a cana ou caniço 
significa a sancta scriptura e diuinal a 
qual he feita e scripta com pẽna do sancto 
spiritu» (VC).

canilo, subs. (do lat. *canillu-m). Pequeno 
cão. Formas: cãnylo (VC, 1). Contexto: 
«Oo ĩdigno e malauẽturado cãnylo» 
(VC).

canistel, subs. (do lat. canistellu-m). O 
mesmo que canistrel: cesto; canastra. 
Formas: canistees (VC, 5). Contextos: 
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«(Dos pedaços partidos que ficarõ 
colherõ os discipolos sete alcoffas) ou 
canistees cheos para darẽ aos proues» 
(VC); «onde se segue (dos cinco paães) 
repartidos per cinco mil homẽs (e de 
quãtos canistees) do relleu que sobejou» 
(VC).

canivete, subs. (do frâncico *knif, pelo 
francês antigo canivet). Pequena faca; 
navalha. Formas: caniuete (VC, 1). 
Contexto: «e pera o caniuete ou bulhõ 
spada» (VC).

cano, subs. (do masculino de cana). Tubo. 
Formas: cãno (RP, 1); canos (VC, 2; RP, 
1). Contextos: «alguũ fedor particular 
de alguũ cãno çujo» (RP); «huũ nouo 
sopro que corrya ou hya per desuayrados 
canos» (VC); «as lançã por canos e regos 
soterranhos» (RP).

cânon, subs. (do grego κανών, νος, 
pau, pelo lat. canon, onis). Regra; 
lei. Formas: canõ (S, 6); canom (S, 
12); canon (S, 10); canone (RP, 1); 
canones (S, 9; TC, 2; VC, 5; C, 1). 
Contextos: «E outrosi chamasse canõ, 
que quer dizer rregra» (S); «começa 
o canom sacretamente» (S); «E o 
canon comesasse en esta letera» (S); 
«diz Auiçena em o quarto do canone» 
(RP); «E o que non sabe obedeçer aos 
canones non he digno de ministrar 
leal altar» (S); «os canones lhes poẽ 
muytas penas» (TC); «Mas os sanctos 
canones ordenarom pera esta oraçõ que 
os homeẽs ouuessem de fazer a tẽpo da 
missa em o sacramento» (VC); «assy 
como som os canones penitẽçiaaes» (C).

canonicada, subs. (do lat. eclesiástico 
canon i ca ta -m ) .  O mesmo  que 
canonizada. Formas: canonicadas (S, 
2). Contextos: «E as porfaçõees ssom 
dez canonicadas» (S); «E estas noue 
sson noue canonicadas pollo papa 
Pellageo» (S).

canonicamente, adv. (de canónico + 
-mente). De acordo com os cânones 
da Igreja. Formas: canonicamẽte 

(C, 1). Contexto: «sam jnstituydos 
canonicamẽte» (C).

canónico, adj. (do lat. canonicus, a, 
um). Conforme aos cânones da Igreja. 
Formas: canonicas (S, 7; TC, 1; 
VC, 3; C, 6); canonico (VC, 1; C, 5); 
canonicos (S, 2); canonycas (S, 1); 
canonycos (S, 1). Contextos: «nom com 
deuaçom rezou as oras canonicas» (TC); 
«leixamos os principios e os acabamẽtos 
das horas canonicas» (VC); «assynamos 
por todas tres canonicas amostações» 
(C); «o dereyto canonico leixou ẽ 
alvidro do sacerdote entẽdido» (VC); 
«sem titollo canonico» (C); «cõsirando 
nos como de dereito deuino e canonico 
somos obrigados a solenizar» (C); 
«ssegũdo os dereytos canonicos e non 
ssegũdo costumes» (S); «e cantar as 
horas canonycas» (S); «asi como pellos 
dereitos canonycos como pello dereito 
çiuel» (S).

canonista, subs. (de cânon + -ista). Pessoa 
versada em cânones; especialista em 
Direito Canónico. Formas: canonistas 
(S, 8). Contextos:  «ssegundo os 
canonistas, som noue» (S); «Mas 
ssegũdo os canonistas, he ordem na 
qual reçebe carater» (S); «segũdo os 
canonistas nõ he bautismo» (S).

canonizada, subs. (do part. de canonizar). 
Oração canónica. Formas: canonizadas 
(S, 1). Contexto: «E diz ho proffaço 
conuinhauel a mysa que çelebrar hũa 
daquellas diz que som canonizadas» (S).

canonizar, vb. (do lat. eclesiástico can-
onizare). Inscrever no cânon da Igreja; 
declarar santo. Formas: canonizar (VC, 
1); som canonizadas (VC, 1). Con-
textos: «ante quiserom morrer por as 
canonizar e aprouar ante que seer veen-
çidos doutra maneyra» (VC); «porque 
som canonizadas todas as scripturas de 
deus» (VC).

cansaço, subs. (de cansar + -aço). Fadiga. 
Formas: cansaço (VC, 8; EE, 1); 
canssaço (VC, 1). Contextos: «Entrãdo 
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elle em hũa casa para folgar do cansaço 
e trabalho do caminho» (VC); «Em 
trabalhos e cansaço» (EE); «E per 
aquesta maneira de deuoçõ se laua e tira 
dos pees de Christo qualquer canssaço 
ou tardança» (VC).

cansado, subs., adj. (do part. de cansar). 
Fatigado. Formas: cançada (VC, 1); 
cansada (VC, 3; EE, 1); cansadas (VC, 
1); cansado (VC, 19); cansados (VC, 
9); canssadas (VC, 1); canssado (VC, 
5); canssados (VC, 6); cãsado (VC, 
3); cãsados (VC, 4); cãssada (VC, 1); 
cãssado (VC, 1). Contextos: «E ella 
atormentada dos choros e gimidos. e 
cançada das doores» (VC); «cansada 
do trabalho do seruiço andãdo por 
toda a casa» (EE); «assy como moscas 
cansadas» (VC); «porque agora cansado 
meu coraçõ e aficado atee que folgue 
em ty boõ Jesu» (VC); «cansado foy do 
caminho aquelle que fez a nos caminho 
pera o çeeo» (VC); «Item paramentes 
como esta cansado e famijnto» (VC); 
«repaira os sentidos exercitados e 
cansados» (VC); «esforço dos que 
trabalham folguãça dos cansados» 
(VC); «per que os cansados reçebem 
força e refresco» (VC); «refrigerio dos 
que trabalham. e repouso dos cansados» 
(VC); «e em aqueste logar pousou a 
cruz seendo canssado» (VC); «por tal 
que seendo nos canssados abatidos 
e avergonhados com ellas tomemos 
custume e ensinança de seermos 
aparelhados pera sofrellas» (VC); «e 
fosse enfadado e cãsado e fraco do 
trabalho passado» (VC); «e esteuessem 
aa mesa vijndo cãsados» (VC); «Os 
cãsados esforça. os tristes conforta» 
(VC); «a nos que somos cãsados do 
caminho» (VC); «e na vespera de muy 
cãssada ydade» (VC); «algũas vezes 
seendo cãssado dos mãdados» (VC).

cansar, vb. (do lat. campsare, virar, 
dobrar). Fatigar; ficar cansado; fartar-
se de. Formas: cansa (VC, 2); cansam 

(VC, 1); cansar (VC, 3); cansara (VC, 
1); cansarã (VC, 1); cansarẽ (VC, 1); 
cansassemos (VC, 1); cansaua (VC, 
2); canse (VC, 1); cansem (VC, 1); 
canssando (VC, 1); canssem (VC, 1); 
cansses (VC, 1); cãsa (VC, 1); cãsar 
(VC, 2); cãsarõ (HV, 1); cãsou (VC, 
1); cãssaua (VC, 1); cãsses (VC, 1). 
Contextos: «a linguoa cansa de dizer 
como todallas cousas que som em o ceeo 
e em a terra» (VC); «e os que cansam 
graçioso refrigerio» (VC); «se aquelle 
nom cansar de pedir em oraçõ» (VC); 
«e assy cansara e atormẽtara todas suas 
entradanhas e mẽbros» (VC); «Cansarã 
e falleçerã em o caminho daquesta vida» 
(VC); «deuem auer memoria quando 
cansarẽ daqueste caminho» (VC); 
«Depois ergo que o senhor nos amoestou 
em geeral que nõ cansassemos de auer 
cuydado em vigiar» (VC); «vay se assy 
soo atees que cansaua e era anojado do 
camjnho» (VC); «Nem se marauilhe ou 
canse ajnda que seja leixado atribullar» 
(VC); «por tal que per nossa negrigẽcia 
nõ cansem no caminho» (VC); «e 
enfraqueçendo e canssando» (VC); «e 
porque ergo nõ canssem deuem lhes dar 
de comer do pam da sancta amoestaçõ» 
(VC); «porque nõ cansses no caminho 
ou te enfades» (VC); «Se te cãsa o 
lõgo caminho e ẽtristeçe teu geesto e 
desesperas das forças» (VC); «por tanto 
da de comer aa cõpanha por nõ cãsar e 
falleçer no caminho» (VC); «E de pois 
que cãsarõ ãbos as partes» (HV); «e 
sem empacho se meteo ao caminho que 
cãsou em elle» (VC); «e de tal guisa 
que cãssaua» (VC); «E cõ toda força te 
trabalha e nõ cãsses» (VC).

cantante, subs. (do lat. cantante-m). Que 
canta; encantador. Formas: cantantes 
(VC, 1). Contexto: «e que sejamos 
verdadeiramente cantantes e senhores 
sobre as serpentes e escorpioões» (VC).

cantar, vb. (do lat. cantare). Entoar; 
celebrar missa; emitir som audível por 
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parte das aves. Formas: camtar (S, 1; 
TC, 3); canta (S, 5; TC, 1; VC, 22; EE, 
8); cantã (S, 1; VC, 10); cantaaes (VC, 
2); cantado (S, 1); cantãdo (VC, 2; EE, 
1); cantam (S, 1; TC, 1); cantamos 
(VC, 3); cantando (S, 2; VC, 6; EE, 2); 
cantar (S, 8; TC, 2; VC, 14; C, 11; EE, 
3); cantara (EE, 1); cantarem (C, 1); 
cantarey (VC, 3; EE, 4); cantarõ (VC, 1; 
EE, 1); cantarom (VC, 1); cantasse (S, 
1; VC, 2); cantasses (VC, 1); cantaste 
(S, 1); cantaua (VC, 2); cantauã (S, 1; 
VC, 8; EE, 1); cantauam (VC, 3; EE, 2); 
cantauasse (VC, 1); cante (VC, 4; C, 1); 
cantẽ (VC, 1); cantem (C, 1); cantemos 
(VC, 3); cantes (VC, 1); cantou (VC, 
4); cãta (S, 4; TC, 1; VC, 12); cãtadas 
(S, 1); cãtado (VC, 1); cãtãdo (S, 1; TC, 
1; VC, 2); cãtalos (S, 1); cãtamos (VC, 
2); cãtando (VC, 3; EE, 1); cãtar (S, 
4; TC, 3; VC, 8; C, 3); cãtara (VC, 1); 
cãtarem (C, 1); cãtarõ (S, 1; VC, 1; EE, 
2); cãtas (VC, 1); cãtase (S, 1); cãtasse 
(VC, 6); cãtaua (VC, 1); cãtauã (VC, 2); 
cãtauã lhe (VC, 1); cãte (VC, 1); cãtem 
(C, 1); cãtemos (VC, 4; EE, 1); cãtou 
(VC, 3); for cãtado (VC, 1); foy cantado 
(S, 1); he cãtado (VC, 1). Contextos: 
«Se por camtar bẽ» (TC); «O .xxxii. 
he o clerigo que aciinte canta missa» 
(TC); «Porem se canta oje aho esposo 
do çeeo» (EE); «Acabado o profaço, o 
coro ou os que hy estan cantã: Sanctus, 
sanctus, sanctus» (S); «sem cessar dizees 
alleluya e cantaaes amẽ» (VC); «E foy 
dicto e cantado pellos angeos» (VC); 
«En ha missa j. de natiuidade que he 
en cantãdo o gallo» (EE); «O .xxix. 
he os que depois de comer ou de beuer 
celebram ou cantam na eigreia» (TC); 
«Ao qual outrosi cantamos louuores 
quando recõtamos nossos pecados 
em cõfissom» (VC); «elle cantando 
aquelle responsso» (S); «Quem leyxar 
cantar clerigo escomũgado ou irigular 
aciinte por amor que lhe aia huũ ano 
de peemdemça» (TC); «Em verdade 

te digo nõ cantara ho gallo atee que 
tres vezes me negues» (EE); «taaes 
capelães cantarem sem carta de cura sub 
pena descomunhã» (C); «Misericordia 
e juyzo cantarey a ti senhor» (VC); 
«outros cantarõ velhacos cãtares» 
(EE); «os spiritos cellestes aos homẽs 
de boa voõtade em terra: denũçiando 
cantarom» (VC); «o qual ordenouse 
que se cantasse na missa do papa Sisto 
primeyro» (S); «Eu pensso que tu nom 
te poderas teer que nõ cantasses com a 
virgem Maria» (VC); «Fezeste rrijsso 
ou cantaste ou fezeste sinaees a algũa 
molher» (S); «quando Symeom cantaua 
lume e reuelaçom e alumyamento 
das gentes» (VC); «a multydõee dos 
angeos que diziam e cantauã» (S); «E 
como viesse Jhesu aa casa do principe 
e visse os que cantauam o pranto e a 
gente que fazia arroydo disse» (EE); 
«e cantauasse em ellas alleluya» (VC); 
«que nehuum clerigo nem frade que nam 
tiuer cura dalmas nõ cante sem liçença» 
(C); «cantẽ todos alleluja» (VC); «que 
nehuum clerigo nẽ frade que nam tiuer 
cura dalmas nom cantem sem liçença» 
(C); «e porẽ toquemos a citolla de Dauid 
e cantemos dizendo» (VC); «porque 
cõ elles louues e cantes e faças graças 
a elle» (VC); «E logo cantou o gallo» 
(VC); «Mas nosso senhor Deus, ao qual 
cãta a sãta eiglesia» (TC); «o clerigo 
diz oras cãtadas» (S); «e aqueste louuor 
seja per my cãtado e fallado» (VC); 
«Outrosy pequey cãtãdo e tãgẽdo cãtos 
e tãgeres torpes» (TC); «cãtalos ante por 
vaã gloria que nõ por seruiço de Deus» 
(S); «nos cãtamos e tangemos e vos nõ 
baylhastes» (VC); «cãtando e dizendo 
psalmos em vossos coraçoões ao senhor» 
(EE); «Se por leer ou cãtar bem» (TC); 
«o camjnheyro que nõ leua cousa e vay 
vazio cãtara stãdo ẽ presença do ladrõ» 
(VC); «sam absentes e aos capellães 
que ygrejas cãtarem ẽ nosso bispado» 
(C); «e cãtarõ senhor teu sãcto nome» 
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(EE); «em cuja vista tu cãtas ou oras a 
deus» (VC); «estabeleçeo que em lugar 
seu se cãtase o tracto» (S); «e ante que 
cãtasse a segunda vez o negou duas 
vezes aalẽ da primeiro» (VC); «cõ firme 
coraçõ cãtaua sola mẽ[t]e a deus dizẽdo» 
(VC); «cãtauã e filhauã prazer» (VC); 
«porque cãtauã lhe como a deus» (VC); 
«por tal que eu seguindo te cãte» (VC); 
«nẽ cãtem nẽ rezem com elles» (C); 
«aquelle cãtar cãtemos ao senhor que 
gloriosamẽte» (EE); «e o gallo cãtou» 
(VC); «oo bẽauẽturado alleluya aquelle 
que aly for cãtado» (VC); «E este hymno 
foy cantado pellos angeos» (S); «Onde 
aqueste euãgelho he cãtado no mes de 
agosto» (VC).

cantar 2, subs. (do verbo cantar). Canção; 
cântico. Formas: cantar (VC, 5); 
cantares (S, 1; VC, 17; EE, 3); cãtar 
(EE, 2); cãtares (S, 1; TC, 1; VC, 10; EE, 
1). Contextos: «porque cõ digno cantar 
ajamos nosso sollaz e alegria» (VC); «e 
trouue por cantares amorossos» (S); «e 
cõ cantares e louuores lançãdose em 
terra e adorandoo» (VC); «emchedeuos 
do spiritusancto falando cõ vos outros 
mesmos em psalmos e louuores e 
cantares spirituaaes» (EE); «aquelle 
cãtar cãtemos ao senhor» (EE); «cantar 
cãtares desonestos nos cantos da ygreja» 
(S); «a desornados prazeres ou a cãtares 
e a baylares» (TC); «e quem poderia 
declarar cõ que cãtares foy ella leuada aa 
cadeira da gloria» (VC); «outros cantarõ 
velhacos cãtares» (EE).

cântaro, subs. (do grego κάνθαρος, pelo lat. 
cantharu-m). Vaso para líquidos; jarro. 
Formas: cãtaro (VC, 2). Contextos: 
«saibã meter o cãtaro no poço» (VC); 
«acharees huũ homem que leua hũa 
enfusa ou cãtaro de agua» (VC).

cântico, subs. (do lat. canticu-m). Canto 
religioso. Formas: cantico (S, 1; VC, 
5; EE, 1); canticos (VC, 1); cãtico (VC, 
2); cãticos (VC, 2). Contextos: «E destas 
disse Moysses en o cantico que começa 

audite celi» (S); «he ouuido o cantico 
da ledice» (VC); «Aos dous do cantico» 
(EE); «Onde diz ella meesma nos 
canticos marauilhandosse das collores e 
fremosura do seu amado» (VC); «e por 
tanto este cãtico tẽ perfeiçõ» (VC); «assy 
como rey o reçeberom honradamẽte cõ 
hymnos e cãticos» (VC).

cantidade, subs. O mesmo que quantidade. 
Formas: cantidade (S, 1; TC, 1; EE, 
1); cantydade (S, 1); cãtidade (S, 2). 
Contextos: «muy firme e muy grãde 
en cantidade e muy claro em calidade» 
(S); «conprir as obras de misericordia 
segundo nosa cantidade e poderio» 
(TC); «como quẽ diz nõ que a cantidade 
nõ ho cõsente» (EE).

cantiga, subs. (talvez do lat. cantica, plural 
de canticum). Canção. Formas: cantiga 
(EE, 1); cantigas (VC, 2; EE, 2); cantigua 
(VC, 4); cantiguas (VC, 2); cãtiga (VC, 
1); cãtigas (VC, 3; C, 1); cãtigua (VC, 
1); cãtiguas (VC, 1). Contextos: «E 
nenhuũ podia dizer a cantiga» (EE); 
«porque com suas cantigas e copras 
fezessem chorar aos outros» (EE); «e 
cantauam hũa cantigua dos cantares de 
Syom» (VC); «os judeus acõpanharõ 
a Christo cõ ramos e cantiguas des o 
mõte Oliuete» (VC); «e aly foy ensinado 
per os angeos que cãtasse hũa cãtiga 
da trijndade» (VC); «baillos, danças, 
joguos, momos nẽ cãtigas» (C); «per 
maneira de cãtigua» (VC); «andauam 
cãtando cãtiguas de choro» (VC).

cântigo, subs. O mesmo que cântico. 
Formas: cantigo (VC, 3); cantigos (VC, 
3). Contextos: «tu nom te poderas teer 
que nõ cantasses com a virgem Maria 
com mellodia este cantigo» (VC); 
«dando louuores a deus em hymnos e 
cantigos e psalmos spirituaaes» (VC).

canto, subs. (do lat. cantu-m). Canção; 
cântico; música. Formas: canto (S, 4; 
VC, 3; EE, 2); cantos (S, 2; VC, 1); cãto 
(S, 1); cãtos (TC, 1; VC, 1). Contextos: 
«ho canto da missa que foi composto de 
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hũu leterado» (S); «E prossa he canto de 
alegria» (S); «Mas o canto do gallo nom 
abasta» (VC); «assy como a rolla canta 
em segredo e em o canto geme» (EE); 
«cantar cãtares desonestos nos cantos 
da ygreja» (S); «en estornudos e en 
cantos de aues» (S); «mostrar alegria de 
coraçõ com vozes e cantos ou chilrros de 
folgãça» (VC); «ha aleluya que he cãto 
de alegria» (S); «Outrosy pequey cãtãdo 
e tãgẽdo cãtos e tãgeres torpes» (TC); 
«por tal que nõ podesse seer enguanado 
per os cãtos das sereas» (VC).

canto 2, subs. (do lat. canthu-m). Ângulo; 
lugar reentrante ou saliente. canto (VC, 
6); cantos (VC, 5); cãto (VC, 1); cãtos 
(VC, 5). Contextos: «em qualquer praça 
ou em qualquer canto aue reuerẽcia ao 
teu angeo» (VC); «porque Maria sem 
angullo ou canto de nẽhũa magoa de 
çugidade he toda lĩpa» (VC); «deuemos 
de cõtra poer huũ scudo de tres cantos» 
(VC); «e certamente em os cantos todos 
das praças iazẽ derramadas as pedras 
do sanctuario» (VC); «ou alguũ lugar 
ou cãto da terra» (VC); «e nom em os 
cãtos scõdidos segundo acustumauam 
fazer os hereges» (VC).

canto 3, pron. rel. O mesmo que quanto. 
Formas: cantas (S, 2). Contextos: 
«quãtas colectas se disseren, cantas 
despois da cumunhõ como se diserem em 
no começo» (S); «em cantas maneyras 
sse pode enbargar ho matrimonio» (S).

cão, subs. (do lat. cane-m). Cachorro; 
homem desprezível. Formas: cã (VC, 
1); caães (S, 2; TC, 2; VC, 33; EE, 6); 
caẽs (VC, 1); cães (VC, 1; EE, 2); cam 
(S, 1; VC, 10; EE, 1). Contextos: «ajnda 
derõ a tua alma a huũ cã jncircũciso 
que a engulise» (VC); «non entrem 
escomũgados nem caães nẽ outra coussa 
çuja» (S); «os caães lãberã o seu sangue» 
(TC); «E Jesu a todas aquestas cousas 
se calaua pacientemẽte soportando os 
caães que ladrauam» (VC); «o coyro fica 
ao senhor e as carnes derriçã e comem 

os caẽs» (VC); «e vinhan os cães e 
lambiam» (EE); «Comeste ou bebeste 
con gram cobijça de gula em maneira 
de cam» (S); «o apresentarõ ao juiz 
cruel cryminal como a cam rayuoso que 
mordesse e engulisse a alma do justo» 
(VC); «mordẽ com os dẽtes: como ho 
cam e lobo» (EE).

caos, subs. (do grego χάος, pelo lat. chaos). 
Abismo; desordem. Formas: cahos (VC, 
1). Contexto: «e algũas vezes ouuirõ 
e lhes sera dicto cahos e alonguamẽto 
grãde» (VC).

cãozinho, subs. (de cão + -zinho). Cão 
pequeno. Formas: caãezinhos (VC, 1). 
Contexto: «mas cõtẽte das migualhas 
som dos caãezinhos» (VC).

capa, subs. (do grego κάπα, pelo lat. tardio 
cappa-m). Veste sem mangas que se põe 
sobre a roupa; manto. Formas: capa (S, 
3; VC, 1; C, 1); capas (C, 1). Contextos: 
«leuauam a capa de ssam Martinho» (S); 
«deue teer amito e estolla e capa branca» 
(S); «e o bagoo. e a capa de sirgo» (VC); 
«nehuũ nõ posa trazer vestidura de seda 
.s. gibam, capa, pelote nem mangas e 
collar» (C); «ou capas pretas cõ seus 
capellos de baixo» (C).

capacete, subs. (do catalão cabasset, 
pelo castelhano capacete). Protecção 
para a cabeça de couro ou metal; elmo. 
Formas: capaçete (EE, 4). Contextos: 
«tomaay ho capaçete de saude e cuitello 
do spiritu» (EE); «e tomara por capaçete 
o dereito juyzo» (EE).

capacidade, subs. (do lat. capacitate-m). 
Volume que um recipiente pode conter; 
faculdade ou potencial de cada um para 
determinada coisa; aptidão. Formas: 
capacidade (VC, 1); capaçidade (VC, 
2; EE, 1). Contextos: «som cõpridos e 
cheos segũdo a capacidade de cadahuũ 
delles» (VC); «em que o corpo do senhor 
fosse reçebido de tanta capaçidade 
quanta era a quãtidade do corpo do 
senhor» (VC); «a pallaura do que 
emsyna se ha de formar segundo ha 
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capaçidade dos que ouuẽ» (EE).
capão, subs. (do lat. capone-m). Galo 

castrado. Formas: capoões (VC, 1). 
Contexto: «(e os meus capoões) s. 
os padres do nouo testamẽto que cõ 
caridade erã engrossados e tijnhã 
fouçinhas e pẽnas alleuãtadas» (VC).

capar, vb. (do lat. medieval cappare). 
Castrar. Formas: capados (VC, 1); 
capam (S, 1); era capado (S, 1). 
Contextos: «som chamados spadões 
em latĩ de espada que he arma de ferro 
cõ a qual som spadados ou capados» 
(VC); «he asi como o que capam ou he 
malefiçiado» (S); «o marido era frio de 
natura mas que era capado ou que nõ 
tinha mẽbro» (S).

çapateiro, subs. (de çapato + -eiro). O 
mesmo que sapateiro: aquele que fabrica 
ou arranja calçado. Formas: çapateiro 
(VC, 1); çapateiros (C, 1); çapateyros 
(S, 1). Contextos: «Para seer chamado 
çapateiro neçessario he que faça calçado 
ou çapatos» (VC); «E os çapateiros, 
Corrieiros, Tenoeiros» (C); «asy como 
as outras artes mecanicas, alfayates, 
çapateyros, carpenteiros e todos os 
outros semelhauees» (S).

çapato, subs. (talvez do árabe sabbat, pelo 
cast. zapato). O mesmo que sapato: tipo 
de calçado que cobre o pé. Formas: 
çapato (VC, 1; EE, 3); çapatos (VC, 
10; C, 1; EE, 4). Contextos: «Nom 
som digno de desatar a correa do seu 
çapato» (VC); «de cujo çapato nam som 
digno desatar a correa» (EE); «Para seer 
chamado çapateiro neçessario he que 
faça calçado ou çapatos» (VC); «Assy 
borzeguijs como çapatos, pantufos 
e chapĩjs» (C); «Christo numca foy 
calçado: ca elle vedou aos apostollos 
trazer çapatos» (EE).

capaz, adj. (do lat. capace-m). Dotado de 
capacidade; apto; hábil. Formas: capaz 
(VC, 5); capazes (VC, 4). Contextos: 
«e fazesse capaz e reçebedor pera 
o conhoçimẽto e amor delle» (VC); 

«porque he capaz e pode reçeber todas 
virtudes» (VC); «ou porque os ouuidores 
nom som capazes ou actos para entẽder» 
(VC); «Se vos vos cheguardes aa 
carne querendo seer carnaaes nõ seeres 
capazes do spiritu sancto» (VC).

capela, subs. (do lat. cappella-m). Pequena 
igreja. Formas: capeella (VC, 2); capela 
(S, 2); capella (S, 2; VC, 7); capellas (VC, 
2; C, 4). Contextos: «Onde na ygreja que 
contem o mõte Caluario sta hũa capeella 
profunda em fũdo da boueda bem per 
quarẽta graaos ou acerca» (VC); «son 
capelãees mayores en ha sua capela» 
(S); «O terçeyro que queren teer capela 
e capelãees sem auturidade do papa ou 
do bispo» (S); «a punhan em hũa tẽda 
ha qual chamauã capella» (S); «e daly 
tomou nome capella pellas pelles da 
cabra» (S); «E aly onde o senhor ordenou 
o sacramento da eucharistia. sta hũa 
capella e huũ altar» (VC); «E som no 
monte Syom duas capellas em que ha 
coonigos regrantes com abbades» (VC); 
«e ysso mesmo avitem de suas ygrejas ou 
capellas» (C); «E queremos que todollos 
sabados do anno as ygrejas e capellas 
sejam varridas» (C).

capelania, subs. (do lat. eclesiástico 
capellania-m). Cargo ou benefício de 
capelão. Formas: capellania (C, 1). 
Contexto: «o abade seja obrigado a 
lhe pagar e o nõ possa espedir da dita 
capellania» (C).

capelão, subs. (do lat. eclesiástico 
cappellanu-m). Sacerdote encarregado 
do serviço religioso de uma capela. 
Formas: capelã (S, 1); capelaães (S, 
2; C, 5); capelãaes (C, 2); capelãees 
(S, 2; C, 1); capelães (C, 6); capelam 
(C, 19); capelan (C, 1); capellã (C, 1); 
capellaaes (VC, 1); capellaães (VC, 5; 
C, 5); capellãaes (C, 2); capellães (C, 
16); capellam (C, 6). Contextos: «E 
ẽ alguũas partes ao saçerdote chaman 
capelã e ouue este nome por quãto os 
reys de França em outro tempo quando 
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auiam dyr a algũa batalha leuauam 
a capa de ssam Martinho» (S); e os 
clerigos guardauan aquella capa e dõde 
ouuerom nome capelaães» (S); rectores, 
capelaães e rendeiros que estam nas 
ditas ygrejas» (C); «priores e rectores 
e capelãaes curados de nosso bispado» 
(C); «son capelãees mayores en ha 
sua capela» (S); «mãdamos a todollos 
abades e capelães que os mosteiros e 
ygrejas de nosso bispado estem limpas 
e varridas» (C); «e o capelam ou abade 
que isto nom comprir em alguã parte ou 
em todo» (C); «E o abade ou capelan 
que o consentir çelebrar em sua ygreja 
pagara outros dozẽtos reaes» (C); «e que 
a nehuũ capellã se dee carta de cura sem 
teer breuiayro» (C); «E dentro em outra 
casa stauã os principaaes dos sacerdotes. 
e capellaaes mayores» (VC); «e forom 
ajũtados todollos sacerdotes em huũ. e 
os capellaães e mayores e escriuaães» 
(VC); «per sua negligẽçia e rudeza e 
culpa dos abades e capellãaes nõ sabẽ 
o pater noster» (C); «e aos capellães 
que ygrejas cãtarem ẽ nosso bispado» 
(C); «e os corporaes outras duas per 
maão do abade, ou capellam que nella 
estiuer» (C).

capelo, subs. (do lat. medieval cappellu-m). 
Proteção da cabeça; parte superior do 
hábito religioso em forma de capuz; 
pequena capa.  Formas:  capello 
(VC, 3); capellos (C, 1); capelos (C, 
1). Contextos: «era a maneira de 
escapolayro de relligiosos sem capello» 
(VC); «he reuestido daquella vestidura 
alua. a qual agora chamã capello» 
(VC); «Onde por tanto no baptismo se 
da hũa stolla ou vestidura brãca pera o 
collo .s. o capello em signal da gloriosa 
resurreyçõ» (VC); «cõ seus capellos 
de baixo e bentinhos» (C); «Traram se 
quiserem na cabeça: capelos de rabo de 
limguado» (C).

capital, adj. (do lat. capitale-m). Principal; 
mortal.  Formas:  capitaaes (VC, 

1); capitaees (S, 1); capital (C, 1). 
Contextos: «he casada cõ todos sete 
vicios capitaaes» (VC); «carnaees, 
spirituaees, capitaees» (S); «seja nosso 
jmmijgo capital» (C).

capitão, subs. (do lat. tardio capitanu-m). 
Comandante de uma companhia de 
soldados; chefe de um grupo de pessoas. 
Formas: capitã (S, 1; VC, 9; EE, 4); 
capitaães (VC, 7); capitam (VC, 3; EE, 
7). Contextos: «E pode ser çertificada 
per juramento do señor ou capitã 
cõ que foy» (S); «se prouasse seer o 
capitã das hostes» (VC); «estaua hy 
posto aquelle capitã» (EE); «Onde som 
agora os meyrinhos dos capitaães. e os 
officiaaes dos bispos» (VC); «sam os 
doze capitaães dos tribos» (VC); «Pedro 
cabeça e capitam dos apostollos» (VC); 
de ty sayra o capitam que regera o meu 
pouoo» (EE).

capitulairo, subs. (do lat eclesiástico 
cap i tu lar iu -m ) .  O  mesmo que 
capitulário: livro que contém as 
capítulas, orações para serem ditas 
em determinados momentos do dia; 
breviário. Formas: capitulayros (S, 1). 
Contexto: «e os saçerdotes nom teen 
consigo capitulayros ydonios segũdo 
deuiam» (S).

capítulo, subs. (do lat. capitulu-m). 
Divisão de um livro, de um tratado, 
de uma lei; assembleia de um ordem 
religiosa ou colegiada. Formas: cap. 
(VC, 4; EE, 73); capi. (VC, 20; EE, 
39); capit. (VC, 8; EE, 119); capito. 
(VC, 1; EE, 8); capitol. (VC, 4; EE, 
9); capitoll. (EE, 2); capitollo (TC, 1; 
VC, 305; HV, 24; C, 2; EE, 91; RP, 5); 
capitollos (VC, 6; EE, 242); capitolo (S, 
5; TC, 2; VC, 3; EE, 1); capitolos (TC, 
1; EE, 6); capitto. (EE, 3); capittollo 
(VC, 4; EE, 14); capittollos (EE, 33); 
capittolos (EE, 3); capitullo (VC, 1; 
EE, 1); capitullos (EE, 1); capitulo (S, 
1; TC, 10; VC, 17); capytolo (S, 2). 
Contextos: «Capitollo primeiro» (TC); 
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«Dos signaaes. Capitollo primeyro» 
(RP); «muyto falar na crasta, contender 
no capitolo, ser desolupto no coro» (S); 
«Capitolo segũdo» (TC); «aos uynte 
dous capitolos dos seus Euangelhus» 
(TC); «por onde se diz ha .xiiij. capitolos 
de San Matheus» (EE); «mas em este 
lugar e capittollo da primeyra solamente 
se trautara» (VC); «conuen a saber causa 
de vida a nos outros. Joham a honze 
capittollos» (EE); «segũdo declarado 
he ençima no capitullo .xix.» (VC); 
«Capitulo terceiro» (TC); «O quarto 
simbulo he que se cõtẽ no capytolo 
firmiter credimus» (S).

cara, subs. (do lat. cara-m). Face; rosto. 
Formas: cara (S, 8; TC, 1; VC, 53; 
HV, 4; EE, 4); caras (VC, 9; EE, 1). 
Contextos: «E se for molher, que nom 
tenha ha cara contra elle» (S); «cõ a cara 
turbada» (S); «nom lhe deue mostrar 
sua cara espamtosa» (TC); «da cõ a 
cara triste» (VC); «E ella respõdia que 
lhe leixassem çujar e desfear a cara» 
(VC); «vyo em elle a cara do santo 
profeta» (HV); «Emtom cospirom sua 
cara» (EE); «E aquesto he contrairo da 
quelles que se trabalhã com collores e 
pinturas quererẽ fazer suas caras mais 
fremosas daquello que as deus fez» 
(VC); «afigurauãno cõ duas caras» (EE).

caramente, adv. (de caro + -mente). 
Com empenho; com apreço. Formas: 
caramente (VC, 1). Contexto: «a qual 
cousa pero antre muytos religiosos 
caramente agora he achada» (VC).

carão, subs. (de cara + -ão). Pele; 
epiderme. Formas: caram (VC, 1); 
carom (VC, 1). Contextos: «(e de seda) 
brãca de baixo a caram da carne per que 
era molle» (VC); «e leuauaa vestida a 
carom da carne por cob]r]ir a nuydade 
della»

carapeto, subs. (origem desconhecida). 
Espinho. Formas: carapetos (VC, 
1). Contexto: «afirmã seer de juncos 
marinhos. cujas põtas nõ som menos 

duras e agudas e penetratiuas que rijas 
spinhas outras e carapetos» (VC).

carapuça, subs. (do cast. antigo carapuça). 
Gorro de forma cónica; capuz. Formas: 
carapuças (C, 1). Contexto: «Nem 
carapuças de linho se nõ de baixo de 
seus barretes por suas neçesidades» (C).

caráter, subs. (do grego χαρακτήρ, pelo 
lat. character). Marca; sinal. Formas: 
caracter (S, 1; VC, 1); caracteres (VC, 1); 
carater (S, 51; VC, 4; C, 3); carather (C, 
1); carauter (VC, 4); carauteres (VC, 1). 
Contextos: «Ca en os que sse emprime 
e poẽe caracter non sse dobram» (S); 
«ou se apeegua ou emprime o caracter 
de Christo» (VC); «Aaquesta voz se 
romperõ todallas caracteres ou aberturas 
da cabeça» (VC); «com certa forma de 
palauras e carater posto e ffincado na 
alma» (S); «Por que aqui he fecta mençõ 
de carater e alguũs duuydarian que 
coussa he carater, conuem aqui dizer que 
cousa he. Carater he synal sancto da ffe 
comuũ pello qual ho homem he deputado 
pera comunichar e partiçipar com os 
outros fiees christaãos en os saclamẽtos 
diuinaees e en as obras sanctas» (S); 
«E nestes tres derradeiros se jmprime 
carater» (C); «dos sacramẽtos que se 
podẽ reyterar e ẽ quaaes se jmprime 
carather e em quaaes nom» (C); «e 
nom tem o carauter da ffe» (VC); «estes 
sacramentos emprimem carauteres» 
(VC).

carbúnculo, subs. (do lat. carbunculu-m). 
Pedra preciosa de cor avermelhada; 
granada almandina. Formas: carbũculo 
(VC, 4). Contextos: «se entẽde per o 
carbũculo. E carbũculo ajnda he de 
collor de fogo» (VC); «O carbũculo 
ajnda he de color de fogo e tal como 
braza ou caruõ viuo e de nocte luz mais 
que de dia» (VC); «Item o carbũculo 
affugenta a peçonha do aar e o maao 
vapor».

cárcere, subs. (do lat. carcere-m). Prisão. 
Formas: carcer (TC, 2; VC, 9); carçer 
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(VC, 33; C, 1); carcere (S, 1); carçere 
(S, 3; HV, 1; EE, 6); carceres (VC, 1); 
carçeres (EE, 2). Contextos: «ele nõ 
quis e deitouo no carcer» (TC); «oje 
forom liures do carcer» (VC); «ante 
que venha o requeredor que te meta no 
carçer» (VC); «mas stã em elles como 
em desterro ou carçer» (VC); «que seja 
posto no nosso carçer e jaça preso em 
elle» (C); «Visitar tarde os que estam no 
carcere e os enfermos» (S); «e pos no 
carçere a Pedro» (EE); «porque per elles 
e per seus meritos e rogos sejã liures dos 
carceres» (VC); «e aleẽ disto prisoões e 
carçeres» (EE).

carcereiro, subs. (do lat. carcerariu-m). 
Guarda da prisão. Formas: carçereyro 
(EE, 1). Contexto: «deulhe graça en 
presença do carçereyro» (EE).

cardeal, adj. (do lat. cardinale-m). 
Principal ;  importante.  Formas: 
cardeaaes (S, 1; VC, 2; C, 1); cardeaees 
(S, 1); cardeaes (S, 1; VC, 3; C, 2). 
Contextos: «E quatro cardeaaes, que 
ssom prudẽçia, tẽperãça, forteleza, 
justiça» (S); «as quaaes quatro cousas 
som ditas virtudes cardeaaes» (VC); 
«conuem dizer das cardeaees que som 
quoatro, segũdo suso he dito: prudẽçia, 
tẽperança, fforteleza, justiça» (S); «das 
quatro cardeaes desçendem estas que se 
segue» (S); «Maria tijnha quatro virtudes 
cardeaes que sam raizes e começos 
de todas outras» (VC); «As virtudes 
cardeaes sam quatro» (C).

cardeal 2, subs. (do lat. cardinale-m). 
Bispo com poderes especiais e que 
pertence ao sacro colégio que elege o 
papa. Formas: cardeaees (S, 6); cardeal 
(S, 3; C, 1); cardeall (VC, 1). Contextos: 
«a quem se deuen cõfessar os cardeaees 
e outros da corte do papa» (S); «se ho 
cardeal for absente da corte delegado ẽ 
algũas partes» (S); Dom Antam cardeal 
e bispo desta çidade» (C); «Sobre esta 
meesma questõ foy pregũtado jazendo 
pera morrer huũ Roberte cardeall da 

sancta ygreja de Roma e meestre em 
theologia» (VC).

cardear, vb. (de cardo + -ear). Marcar a 
pele com chicote. Formas: cardea (VC, 
1). Contexto: «O primeiro conselho que 
he a pobreza se entende e semelha per 
a pedra çaphira a qual he de color de 
çeeo claro. e assi os pobres teẽ color de 
çeeo e o amarella e cardea por quanto sõ 
alõguados de todo das cousas terreaaes» 
(VC).

cardimento, subs. (de cardir + -mento). 
Ato ou efeito de cardir; imundície; 
sujidade. Formas: cardimentos (VC, 
1). Contexto: «E todo cheo daçoutes 
e feridas e de sangue e de magoas e 
cardimentos» (VC).

cardinal, adj. (do lat. cardinale-m). 
O mesmo que cardeal: principal. 
Formas: cardinaees (S, 2); cardinaes 
(S, 1); cardinales (S, 1). Contextos: 
«as vertudes, assy theologaees como 
cardinaees» (S); «Por as vertudes 
cardinaes ha alma sse enderẽça e rregra 
ẽ suas forças» (S); «E por as uertudes 
cardinales se ẽdereça e hordena e rregra 
ho omen» (S).

cardo, subs. (do lat. cardu-m). Planta 
espinhosa. Formas: cardo (VC, 2); 
cardos (VC, 8). Contextos: «he como 
paluiros ou cardo» (VC); «Per o nome 
do cardo se pode entẽder a malicia do 
spiritu» (VC); «E queyma os vicios da 
cobijça da carne assy como se queymã 
e ardem os cardos e as spinhas» (VC); 
«e se for maninha e nom laurada da 
espinhas e cardos» (VC).

carecer, vb. (do lat. carescere). Necessitar; 
precisar; sentir falta. Formas: careçam 
(VC, 1); carece (TC, 1); careçe (VC, 4; 
EE, 1); careçẽ (VC, 3; C, 1); careçemos 
(VC, 1); careçendo (VC, 1); careçeo 
(VC, 1); careçer (VC, 6); careçerom (VC, 
1); careçessem (VC, 1); careçiã (VC, 1). 
Contextos: «Justa cousa pois he que 
nunca careçam de tormento» (VC); «nõ 
no ha porque carece de razom» (TC); «o 
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que careçe da sabedoria e sciẽcia» (EE); 
«os quaes careçẽ de toda çiençia» (C); 
«os quaes careçẽ de toda çiençia» (C); 
«e entã jejuamos nos e careçemos de 
manjar da consollaçõ spiritual» (VC); 
«elle as desprezou careçendo dellas» 
(VC); «e por acreçẽtamento da sua penna 
e miseria careçeo de muytos sollazes e 
ajudas machanicas» (VC); «por o dãpno 
de careçer da visom de deus» (VC); 
«e careçerom do fundamento da ffe» 
(VC); «ajnda que careçessem da visom 
de deus» (VC); «per os coraçoões dos 
gẽtios que a primeira careçiã de humor 
da graça» (VC).

carecimento, subs. (de carecer + -mento). 
Ato ou efeito de carecer; carência; 
falta. Formas: careçimento (VC, 3); 
careçimẽto (VC, 2); careçimẽtos (VC, 
1); cariçimẽto (VC, 1). Contextos: «o 
primeiro sinal que demostra homẽ ser 
morto he o careçimento de poder obrar» 
(VC); «de dẽtro .s. careçimẽto da graça 
de deus» (VC); «a pẽna do dãpno pode 
seer cõsijrada em duas maneiras .s. 
careçimẽtos do bem sem fim por sua 
culpa» (VC); «a qual he cariçimẽto da 
sua vista» (VC).

carência, subs. (do lat. tardio carentia-m). 
Falta de algo necessário; privação. 
Formas: carencia (VC, 1); carençia (C, 
1). Contextos: «e sobre todallas pẽnas 
do inferno he a carencia da visom de 
deus» (VC); «O original he carençia ou 
mingua da justiça» (C).

careta, subs. (de cara + -eta). Contração 
dos músculos da face. Formas: caretas 
(VC, 1). Contexto: «nem os poderosos 
e ricos (seguirom no) nom de bestas 
ou caretas: mas trabalhando a pee por 
demostrarem ho ardor da sua voontade» 
(VC).

careza, subs. (de caro + -eza). Carestia; 
escassez de víveres. Formas: careza 
(HV, 3; EE, 2). Contextos: «esta geeraçõ 
seraa tã grãde careza e tam grande fame» 
(HV); «E grande foy a fame e a careza 

que era na çidade» (HV); «atee que foy 
a careza na çidade» (HV); «Eys aqui a 
careza dos mãtijmẽtos» (EE).

carga, subs. (do lat. medieval carrrica-m). 
Aquilo que é ou pode ser transportado; 
peso; fardo. Formas: carga (VC, 2; 
C, 1). Contextos: «o pecador que 
cobijça tirar a carga de seus pecados» 
(VC); «em trabalhos de vicios e sooes 
primidos .s. em carga de pecados» 
(VC); «e nõ querendo tomar a carga 
alhea sobre nossas costas» (C).

cargo, subs. (do lat. medieval carricu-m). 
Encargo;  incumbência;  função; 
obrigação; peso. Formas: cargo (VC, 1); 
cargos (S, 1); carguo (C, 2). Contextos: 
«(rõpiase a rede delles) por o cargo dos 
peyxes» (VC); «E asy este nome mays 
he de cargos que nom de honrra» (S); 
«o nosso cabijdo tem carguo da cura 
dalgũas ygrejas» (C); «os abades arrendẽ 
seus benefiçios que o carguo da cura 
fique cõ elles» (C).

cariciar, vb. (de carícia + -ar; carícia, 
do lat. medieval caritia-m). Acarinhar. 
Formas: carisa (VC, 1). Contexto: «e 
segũdo aquesta regra o amor carisa e faz 
que todos de viçios som sofreados» (VC)

caridade, subs. (do grego χάρις, ιτος, pelo 
lat. charitate-m). Virtude teologal que 
conduz ao amor de Deus e ao nosso 
próximo; ato de beneficiar os pobres 
e desprotegidos. Formas: caridade 
(S, 68; TC, 6; VC, 601; C, 2; EE, 
183); carydade (S, 3); charidade (VC, 
1). Contextos: «que seja cominhõ e 
cõcordia de caridade na sãta jgreja» (S); 
«Aquele que tẽ acorra a seu proximo e 
irmaão e se lhe nõ acorre a caridade de 
Deus nõ he ẽ ele» (TC); «E a caridade he 
a corda e atilho per que a alma he leguada 
com deus» (VC); «auee caridade que 
he acabamento de perfeyçam» (EE); 
«As virtudes teologaes sã tres .s. ffe, 
esperãça e caridade» (C); «non podia 
mais altamente seer louuada a caridade» 
(EE); «Porende ha açidia traz nojo 
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ao omẽ de bem obrar e he cõtrayra aa 
carydade» (S); «Em a qual cousa se 
mostra a muy grã charidade de Christo 
saluador» (VC).

caridosamente, adv. (de caridoso + 
-mente). Com caridade. Formas: 
caridosamente (VC, 2); caridosamẽte 
(VC, 3). Contextos: «e trageo nos 
braços caridosamente e com humildosas 
obras» (VC); «por quanto o reprẽdia 
caridosamẽte de seus malles» (VC).

caridoso, adj. (de caridade + -oso, 
com haplologia). Caritativo; bondoso. 
Formas: caridosa (VC, 6); caridosas 
(VC, 1); caridoso (VC, 2); caridosos 
(VC, 1; C, 1). Contextos: «amemos 
companhya caridosa» (VC); «porque 
as obras caridosas geeralmẽte se deuem 
stender» (VC); «Ou ajnda que seja 
piadoso ou caridoso quanto ao de deus» 
(VC); «E assy peccam nelle os que nõ 
son obedientes a seus mayores ou a seus 
sugeitos nõ som manssos e caridosos» 
(C).

caríssimo, adj. (do lat. carissimus, a, 
um). Superlativo de caro: muito caro. 
Formas: carissimos (EE, 2). Contextos: 
«caros porque a ymagẽ da recreaçom: 
carissimos pella ymagem da glorificaçõ» 
(EE); «Oo carissimos» (EE).

caristia, subs. (do lat. medieval caristia-m). 
O mesmo que carestia: carência; 
escassez. Formas: caristia (S, 1). 
Contexto: «fraqueza do corpo, caristia 
das viandas» (S).

caritativo, adj. (do lat. eclesiástico 
charitativus, a, um). Caridoso. Formas: 
caritatiua (VC, 3); caritatiuos (VC, 1). 
Contextos: «A primeyra he o substancial 
gualardõ da vida eternal que corresponde 
aa rayz da obra caritatiua» (VC); 
«Quintamẽte porque he caritatiua» 
(VC); «E ajnda daquesto vem que he 
dado aos caritatiuos amor» (VC).

carnal, adj. (do lat. carnale-m). Relativo à 
carne; concupiscente; lascivo. Formas: 
carnaaes (TC, 2; VC, 116; C, 1; EE, 18); 

carnaees (S, 4; VC, 1); carnal (S, 29; 
TC, 8; VC, 100; EE, 10); carnall (VC, 
3). Contextos: «som .xvii. preguntas 
nos pecados carnaaes» (TC); «sofrer os 
arruidos dos carnaaes sentidos» (VC); 
«como he desejo das cousas carnaaes 
sem as quaaes os homẽs podẽ viuer» (C); 
«A vyda chea de dileytos carnaaes: vyda 
bestial he chamada» (EE); «assy como 
seẽdo parentes carnaees, ou sperituaees» 
(S); «ca dura palaura he aquesta pera os 
carnaees» (VC); «E segũdo a afeiçam 
carnal, os filhos sson mais amados que 
os padres» (S); «Pequey em seendo 
carnal no me tiramdo das cousas do 
mundo» (TC); «Que nõ falla da carnal 
geeraçõ da qual tu arguyes» (EE); «a vida 
carnal he vida de besta» (EE); «fazendo 
que a agua da sua carnall dilleitaçõ se 
torne em vinho de cõpunçom» (VC).

carnalidade, subs. (do lat. carnalitate-m). 
Sensualidade; concupiscência; qualidade 
ou condição do que é carnal. Formas: 
carnalidade (S, 2; VC, 5); carnalidades 
(VC, 1). Contextos: «tinha as palauras 
vãas e oçiosas, torpes e de carnalidade 
e de mal dizer» (S); «iz mais pollo 
parentesco e carnalidade que nõ por 
caridade» (S); «e alem da carnalidade 
auiã cura de seus parentes» (VC); 
«saluo se tirar as carnalidades as quaaes 
significa a circũcisom» (VC). 

carnalmente, adv. (de carnal + -mente). 
De modo carnal. Formas: carnalmente 
(S, 4; VC, 9; EE, 1); carnalmẽte (S, 2; 
VC, 13). Contextos: «e parto porque 
sem este encorria na maldiçõ da ley que 
entom carnalmente se guardaua» (VC); 
«muytos dos discipollos de Christo ainda 
carnalmente sentiã do seu regno» (EE); 
«ssom amadas carnalmẽte» (S); «nõ se 
conhoçiã carnalmẽte» (VC).

carne, subs. (do lat. carne-m). Natureza 
animal; tecido muscular; matéria que 
se opõe ao espírito. Formas: carne (S, 
103; TC, 8; VC, 704; HV, 9; C, 5; EE, 
166); carnes (S, 2; VC, 17). Contextos: 
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«tirados os pecados da vontade e da 
carne» (S); «mudãdo ho pã ẽ sua carne 
e o uinho ẽ seu ssangue» (S); «nom 
deue de comer carne nẽ beber uinho 
tres dias na somana» (TC); «por tal 
que ella primeiramẽte o cõçebesse na 
voontade que na carne» (VC); «sentio 
aquelle cheyro muy boõ que saya da 
carne asada» (HV); pello qual a elle 
desobedeçeo a propria carne e assy 
todallas cousas que a elle de todo eram 
sogeitas» (C); «mas se com ho spiritu os 
feitos da carne amortiguardes viuerees» 
(EE); «son defẽdidas as viãdas das 
carnes» (S); «Aquelles que de Jesu 
Christo som crucificarom as suas carnes 
com as paixoões e com as cobijças 
dellas» (VC).

carneiro ,  subs.  (do lat .  medieval 
carnariu-m). Filhote de ovelha; cordeiro; 
anho. Formas: carneiro (VC, 2; EE, 
1); carneyro (VC, 1). Contextos: «e 
Abraão com o carneiro apegado aos 
matos» (VC); «fazẽ mal cõ os cornos: 
como he ho carneiro e ho touro» (EE); 
«assy como he o carneyro na manada ou 
rabanho das ouelhas» (VC).

carnelidade ,  subs.  O mesmo que 
carnalidade. Formas: carnelydade (S, 
1). Contexto: «daqueles que fazem 
pecado de carnelydade com paremta» 
(S).

carniceiro, subs. (do lat. medieval 
carniceriu-m). Açougueiro; comerciante 
de carnes; magarefe. Formas: carniçeiro 
(C, 1). Contexto: «e ho carniçeiro da 
çidade ou villa .xl. reaes» (C).

caro, adj. (do lat. carus, a, um). De elevado 
preço; de um preço superior ao seu 
verdadeiro valor. Formas: cara (S, 1; 
TC, 1; VC, 15; EE, 1); caras (S, 1; VC, 
4); caro (S, 2; VC, 2; EE, 3); caros (VC, 
1; EE, 5). Contextos: «vemdya mais 
cara que ha conprey» (S); «Se comprou 
algũa cousa pera depoys uender mais 
cara» (TC); «a qual cousa he ajnda mais 
cara de fazer» (VC); «A qual teẽ todo 

homẽ muyto cara» (EE); «por vender 
mais caras e mais do que valem» (S); 
«era gente de cõselho e rude por logo 
que fezessem cousas caras e graues» 
(VC); «Ca vender mais caro que conprar 
he ganho desonesto» (S); «o tẽpo que 
perdes caro e graue he de cobrar» (VC); 
«E se te foy caro e leal» (EE); «Nem 
tijnha manjares caros nem estremados» 
(VC); «somos filhos caros pella ymagem 
da cryaçom: mas caros porque a ymagẽ 
da recreaçom» (EE).

carpentaria, subs. (do lat. medieval 
carpentar ia-m ) .  O  mesmo que 
carpintaria: ofício de carpinteiro; arte de 
trabalhar a madeira. Formas: carpẽtaria 
(VC, 1). Contexto: «Onde segundo 
custume Josep hya aos jornaaes a obrar 
do seu officio de carpẽtaria» (VC).

carpenteiro ,  subs.  O mesmo que 
carpinteiro. Formas: carpenteiro 
(VC, 4; EE, 1); carpenteiros (S, 1); 
carpenteyro (VC, 4; EE, 1); carpẽteiro 
(S,  1;  VC, 1);  carpẽteyro (VC, 
1). Contextos: «E a nocte he huũ 
carpenteiro e o dia he assi como outro 
os quaaes cada dia cortam a aruor» 
(VC); «filho de huũ carpenteiro» (EE); 
«alfayates, çapateyros, carpenteiros 
e todos os outros semelhauees» (S); 
«per ventura nom sabemos que he 
filho de huũ carpenteyro» (VC); «era 
filho de huũ carpenteyro e de huũa 
prouezinha molher» (EE); «non podẽ 
vsar desta chaue, assy como o ferreiro 
e o carpẽteiro» (S); «Christo nasceo de 
madre desposada com carpẽteyro por 
tirar toda elaçõ da soberba de seer de 
grande linhagẽ segundo a carne» (VC).

carpentejar, vb. (do radical carpent- + 
-ejar). Carpinteirar; trabalhar a madeira; 
exercer o ofício de carpinteiro. Formas: 
carpẽtejaua (VC, 1). Contexto: «E se o 
consijrares que seruia a madre ou se o 
vires achegar ou star junto cõ Iosep seu 
amo quando carpẽtejaua» (VC).

carpinteiro, subs. (do lat. carpentariu-m). 
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Artífice que trabalha a madeira. Formas: 
carpinteyro (VC, 1). Contexto: «Aquelle 
que quer seer carpinteyro ou mechanico 
necessario lhe he saber ou aprender as 
cousas que perteençem a seu officio» 
(VC).

carpir, vb. (do lat. carpere). Chorar; 
prantear. Formas: carpe (VC, 1); 
carpiam (EE, 1); carpido (EE, 1); carpir 
(VC, 2); carpirse (TC, 1); carpirse hã 
(VC, 1); foy carpido (EE, 1). Contextos: 
«mizquinho he todo coraçõ ẽuorilhado 
em amor das cousas mortaaes. e quando 
as perde todo se rõpe e carpe» (VC); 
«Dos que chorauã e se carpiam» (EE); 
«E elle foi ferido por nossas maldades e 
carpido por nossos peccados» (EE); «E 
se nos nom formos milhores em estas 
cousas que os gẽtijos e publicanos nom 
seremos per ventura de chorar e carpir?» 
(VC); «penarse e carpirse e trazer luyto» 
(TC); «carpirse hã todollos tribus da 
terra» (VC); «foy carpido por nossos 
peccados» (EE).

çarradura, subs. (de çarrado + -ura). 
O mesmo que cerradura: obstrução 
de uma abertura; tapagem. Formas: 
çarradura (VC, 3); çarraduras (VC, 2). 
Contextos: «(e poserom lhe huũa pedra) 
por çarradura» (VC); «ao qual era 
reuolta e posta hũa pedra ou canpaã e por 
çarradura» (VC); «tãbem os legamẽtos 
e çarraduras das orelhas como aos da 
lingoa» (VC); «e passa as çarraduras das 
treeuas e brita as portas do arame» (VC).

çarramento, subs. (de çarrar + -mento). 
O mesmo que cerramento: ato ou 
efeito de çarrar; obstrução de uma 
abertura. Formas: çarramento (VC, 2); 
çarramentos (VC, 1); çarramẽto (VC, 2). 
Contextos: «lançou hũa grande pedra 
e canpaã por çarramento aa porta do 
moymento que çarrou» (VC); «aquelle 
que era fazedor da vida e que esclareçia 
nos çarramentos dos infernos» (VC); «a 
qual cerca ou çarramẽto era redondo» 
(VC); «esta palaura he çarramẽto da 

oraçom» (VC).
carrão, subs. (de carro + -ão). Saco de 

pele. Formas: carrã (VC, 1). Contexto: 
«nẽ fardel nẽ carrã ou folle de coyro» 
(VC).

çarrar, vb. O mesmo que cerrar. Formas: 
çara (S, 1; VC, 1); çarra (VC, 11); çarrã 
(VC, 4; RP, 1); çarra se (VC, 1); çarraaes 
(VC, 1); çarraães (VC, 1); çarrada (VC, 
13; HV, 1); çarrada he (VC, 1); çarradas 
(VC, 14; EE, 1); çarrado (VC, 21); 
çarrãdo (VC, 2); çarrãdo lhe (VC, 1); 
çarrados (VC, 2; RP, 1); çarram (VC, 
4); çarrando (VC, 2); çarrãnos (VC, 
1); çarrar (VC, 9); çarrar se ha (VC, 
1); çarrara (VC, 2); çarrarã (EE, 1); 
çarrarõ (VC, 1; EE, 1); çarrarõ se (VC, 
1); çarrarom (VC, 2); çarrarom se (VC, 
1); çarras (VC, 1); çarrassem (VC, 1; 
HV, 1); çarrauã (VC, 3); çarrauam (VC, 
2); çarre (TC, 1; VC, 4); çarrẽ (VC, 
1); çarres (VC, 1); çarrou (VC, 4); era 
çarraado (VC, 1); era çarrada (VC, 
1); era çarrado (VC, 1); erã çarrados 
(VC, 2); eram çarradas (VC, 1); estẽ 
çarradas (RP, 1); for çarrada (VC, 1); 
fora çarrado (VC, 1); forõ çarrados (VC, 
1); foy çarrada (VC, 2); foy çarrado 
(VC, 2); he çarrada (VC, 2); he çarrado 
(VC, 2); he nos çarrado (VC, 1); seia 
çarrado (TC, 1); som çarradas (VC, 2); 
sta çarrado (VC, 1); star çarradas (VC, 
1); star çarrado (VC, 1); staua çarrada 
(VC, 1); teẽdo çarrada (VC, 1); teem 
çarrado (VC, 1); teem çarrados (VC, 1); 
tem çarradas (VC, 1); tijnhã çarradas 
(VC, 1). Contextos: «çara sobre si ho 
que o pecador deuia cõprir» (S); «o 
qual nom çarra a porta das antredanhas 
aos bõos filhos» (VC); «os cheyros 
taaes opilam e çarrã os poros» (RP); 
«e acabadas as obras çarra se a porta» 
(VC); «que çarraaes o regno dos çeeos 
ãte os homẽs» (VC); «Cõfusom seja a 
vos scripuaães e phariseus que çarraães 
o regno dos çeeos ãte os homẽs» (VC); 
«era muj bem çarrada sem freesta e 
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sem furaco» (HV); «quando çarradas 
as portas ẽtrou e esteue ẽ meeo dos 
descipollos» (EE); «porque o seu misterio 
çarrado e preguado e escondido» (VC); 
«Trabalhemos nos ergo a todo nosso 
poder çarrãdo aa voontade aquestas 
cousas passadoyras» (VC); «e embargua 
os cobijçosos çarrãdo lhe os caminhos 
com spinhos» (VC); «tem os poros 
opilados, e çarrados de mujtos humores» 
(RP); «mas çarram os narizes por o 
teu grande fedor» (VC); «çarrando e 
defendendo a entrada e sayda» (VC); 
«E os grossos e animalias çarrãnos cõtra 
as cousas de çima» (VC); «per abrir o 
olho e çarrar se quisera» (VC); «çarrar 
se ha a porta do regno do çeeo» (VC); 
«aaquella ora que elle tolhera e çarrara 
a porta do parayso» (VC); «çarrarã as 
bocas dos lioões» (EE); «çarrarõ as 
bocas dos lyoões» (EE); «e ajũtãdo se 
hũas cõ outras çarrarõ se todas» (VC); 
«scurentarõ e çarrarom todo o mundo» 
(VC); «çarrarom se os olhos e perderom 
a vista em a sua morte» (VC); «Tu que 
çarras e ẽuolues toda criatura no teu 
punho foste ẽuorilhado em trapezinhos» 
(VC); «mãdoulhe que çarrassem as 
portas todas» (HV); «porque çarrauã o 
regno dos çeeos ãte os homẽs» (VC); «e 
aue memoria de como se lhe çarrauam e 
enfraqueçiã os olhos e da amarellidõ da 
cara» (VC); «çarre os seus olhos de ueer 
aquelas cousas» (TC); «e çarrẽ a porta .s. 
os sentidos carnaaes» (VC); «porque per 
ellas me çarres aquesta entrada» (VC); 
«çarrou sy meesmo de tal maneyra que 
nom possa a elle entrar o pecado» (VC); 
«(abrindolhes o entendimento.) que ante 
era çarraado» (VC); «por tal que todos 
aquelles que nas miserias do mũdo ou do 
inferno erã çarrados» (VC); «abrindo as 
portas do parayso: que atees entõ eram 
çarradas ao linhagẽ humanal» (VC); «e 
as genelas ou frestas pera ho meo dia ou 
pera ho sul estẽ çarradas» (RP); «e se te 
for çarrada a porta do parayso» (VC); 

«porque atees entom fora çarrado» 
(VC); «porque os seus olhos que forõ 
çarrados per culpa erã entõ abertos 
per pena» (VC); «foy çarrada a porta» 
(VC); «Entõ he çarrada aaquelles que 
chorã a porta» (VC); «he nos çarrado 
todo o caminho da saluaçom» (VC); 
«E este sacramento tenham sempre em 
lugar limpo que nõ seiã hy outras cousas 
e seia çarrado» (TC); «(nas praças e 
ruas das çidades) que som çarradas e 
teẽ portas» (VC); «Assi pois como o 
sepulcro quando sta çarrado aadefora 
he fremoso» (VC); «Onde as portas dos 
sentidos deuẽ de star çarradas» (VC); 
«o angeo staua asentado sobre a pedra cõ 
que staua çarrada a boca do moymẽto» 
(VC); «viuem em cõgreguaçõ teẽdo 
çarrada a porta de silẽçio» (VC); «Per 
as animalias grossas se entẽdẽ os homẽs 
mũdanaaes que teem çarrado os olhos» 
(VC); «e os çegos que teem çarrados os 
olhos nom a conheçẽ ajnda que seja cõ 
elles» (VC); «se entendẽ os religiosos 
que tem çarradas as portas dos cinquo 
sintidos» (VC); «e as portas tijnhã 
çarradas» (VC).

cárrega, subs. O mesmo que carga. 
Formas: carega (S, 3); carrega (TC, 
1; VC, 12; EE, 5; RP, 1); carregas (TC, 
2; VC, 2; EE, 2); carregua (VC, 16; 
EE, 1); carreguas (VC, 1). Contextos: 
«que os confese cõ mayor carega e 
graueza» (S); «o pecado he hũa gramde 
carrega que faz a alma do pecador 
cayr eno profundo do inferno» (TC); 
«amor he huũa carrega dalma a qual 
carrega ou pesso a leua ondequer que 
he leuado» (VC); «ca meu jugo he doçe 
e a minha carrega leue» (EE); «muyto 
grande peso e carrega corporal» (RP); 
«Tirade de uosos feixes e carregas que 
uos apremã, carregas som os pecados 
mortaaes» (TC); «leuay as carregas o 
huũ do outro» (EE); «cada huũ leuara 
sua carregua» (EE); «atã ou em feixã 
as carreguas» (VC).
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carregar, vb. (do lat. carricare, este de 
carrus, carroça). Meter carga em; pesar; 
cobrir. Formas: caregado (TC, 1); 
carregã (VC, 1); carregado (TC, 1; VC, 
1; EE, 1); carregãdo (EE, 1); carregados 
(VC, 2; EE, 1); carregam (TC, 1); 
carregandose (EE, 1); carregar (C, 2; 
EE, 1); carregarõse (EE, 1); carregaua 
(VC, 1); carregauan (EE, 1); carregou 
(EE, 1); carregua (C, 2); carreguã (VC, 
1); carreguada (VC, 3); carreguado (VC, 
3); carreguados (VC, 3); carreguam 
(VC, 1); carreguassẽ (VC, 1); carregue 
(VC, 1); eram carreguados (VC, 1); 
estaaees carregados (EE, 1); estaaes 
carreguados (VC, 1); for carreguado 
(VC, 1); he carregado (VC, 1); som 
carreguados (VC, 1); sta carregado 
(VC, 1). Contextos: «o amgeo como 
pecou asy foy logo caregado que logo 
cayo do ceeo no inferno» (TC); «E 
aquelles que carregã as bestas de mallas 
cheas de sayos pera remudar ameude» 
(VC); «o que ãte era leue per esta guisa 
tornase carregado» (TC); «carregãdo 
e agrauãdo a alma» (EE); «Penssa tu 
ẽ aquestes pequenos e achallos has 
muyto carregados» (VC); «Senhor as 
mynhas maldades som tantas que me 
carregam e fazem me amerguçar» (TC); 
«carregandose a Jhesu muita gẽte aa 
beira do mar sobyo ẽ hũa naue» (EE); 
«O mercador que carregar pera Frandes 
ou pera Ingraterra ou pera o Leuante 
pague .lx. reaes» (C); «honde se diz 
carregarõse a Jhesu» (EE); «e carregaua 
e daua fruito» (VC); «e por ysso 
carregauan a Jhesu pella muita deuaçõ 
de ho ouuir» (EE); «elle se carregou 
das nossas doẽças» (EE); «e carregua 
muito sobre as cõçiẽçias dos abades» 
(C); «e carreguã algũus de tãtas» (VC); 
«e leuauam a vide carreguada de vuas 
da terra de promissom ao deserto» (VC); 
«oo nome carreguado de sagramentos e 
cõplido de diuinaaes misterios» (VC); 
«erã retheudos e carreguados dos 

sepulcros» (VC); «E porque desates as 
lianças da nossa maldade e os feixes 
que nos carreguam» (VC); «E que 
por aquelle medo as leuassem e se 
carreguassẽ de cousas superfluas» (VC); 
«e o pesso nõ vos carregue» (VC); «por 
tal que os olhos que eram carreguados 
de lepra» (VC); «Vijnde a mym todollos 
que trabalhaaes e estaaees carregados» 
(EE); «A qual nõ cõprida aquelle que 
for carreguado della assi fique culpado» 
(VC); «he spelho da pobreza aquelle 
que he carregado de cousas tẽporaaes» 
(VC); «e he ajudador dos que som 
carreguados» (VC); «sta carregado dos 
peccados» (VC).

cárrego, subs. O mesmo que cargo. 
Formas: carrego (TC, 1; VC, 51; 
C, 5; EE, 2); carregos (VC, 9; C, 2); 
carreguo (C, 8). Contextos: «e fazem 
me amerguçar asy como o grã carrego 
a aquel que o leua» (TC); «nẽ roguar 
que lhe seja dado carrego de soportar 
a cura do pastor» (VC); «E gemeo 
outrosi Christo tomãdo carrego daquello 
que a nos perteẽçia» (VC); «pera teer 
carrego da cura» (C); «por auctoridade 
apostolica teẽ carrego de jnquiriçã da 
heretica prauidade» (EE); «fazem de 
guerras e pedidos e por reçeo de agrauos 
e carregos jnjustos» (VC); «dos carregos 
a que som obrigados» (C); «mereçam o 
carreguo e dignidade pera que os Deus 
escolheo» (C).

carregoso, adj. (de carregar + -oso). 
Pesado; árduo. Formas: carregosas 
(VC, 1); carregosos (VC, 2). Contextos: 
«as quaaes cousas nos som carregosas 
e trabalhosas» (VC); «se aquelles que 
seendo te carregosos te ajudã ou aquelles 
ajudãdo te som a ti carregosos» (VC).

carreira ,  subs.  (do lat .  medieval 
carraria-m). Caminho; percurso. 
Formas: careira (S, 1; VC, 3); careyra 
(TC, 1; EE, 1); carreira (S, 1; TC, 4; 
VC, 39; EE, 18); carreiras (S, 1; TC, 
1; VC, 21; EE, 12); carrera (VC, 4); 
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carreras (VC, 1); carreyra (S, 3; TC, 1; 
VC, 12; EE, 6); carreyras (VC, 6; EE, 
1). Contextos: «Via, careira por que por 
elle imos a Deus» (S); «elle disse eu soõ 
careira nõ deuemos asentarnos a folguar 
em ella» (VC); «Pẽsey ena careyra que 
auia de andar» (TC); «a fortelleza do 
simprez he careyra do senhor» (EE); 
«sera enderençado na carreira de saude» 
(S); «Esta he a carreira para se saluar 
ho homẽ do pecado» (TC); «leixando 
lhe de fazer aquello que deuia segundo 
a ordenança e carreira dos homeẽs» 
(VC); «aparelhay a carreira do senhor» 
(EE); «aqueles que estas carreiras ãdarẽ 
guardarõ bẽ os domingos» (TC); «Bem 
auenturados os que gardam minhas 
carreiras» (EE); «Encaminha senhor 
os meus pees em carrera de paz» 
(VC); «por tal siguas as suas carreras 
e peeguadas» (VC); «he ofiçio de 
guardar a vida e carreyra de cada huũa 
das vertudes» (S); «Senhor garda os 
meus olhos que nõ ueiã uaydades mais 
auiuẽta me na tua carreyra» (TC); «non 
alcançauees suas carreyras» (EE).

carreiro, subs. (de carro + -eiro). Caminho 
estreito. Formas: carreiros (TC, 1). 
Contexto: «garde os seus pees que nõ 
ãde cõ eles pelos carreiros de morte» 
(TC).

carrela, subs. (de carro + -ela). Padiola. 
Formas: carrelas (C, 1). Contexto: 
«çestos, carrelas, padiollas ou bancos 
pera vender» (C).

carreta, subs. (do lat. medieval carreta-m). 
Padiola; veículo de transporte. Formas: 
carreta (VC, 8; EE, 1); carretas (VC, 
5). Contextos: «nõ veẽ asseẽtado em 
carreta dourada esplãdeçẽdo cõ purpura» 
(VC); «folguaua elle nõ tragẽdo carreta 
nẽ husando de cauallos» (VC); «outro 
que ho leuauam quatro homeẽs em hũa 
carreta» (EE); «Vergõça auiam elles 
seguyr de bestas e a cauallos ou carretas 
ho senhor que hya a pee» (VC).

carretão, subs. (de carreta + -ão). Padiola. 

Formas: carretoões (EE, 2). Contextos: 
«começarom em carretoões de trazer 
de todas as partes os doentes» (EE); 
«e os punham em leytos pequeninos e 
carretoões» (VC).

carretar, vb. (de carreta + -ar). O mesmo 
que acarretar: transportar em carreta. 
Formas: carretou (VC, 1). Contexto: 
«A mym tirou e carretou a fazer cousas 
illicitas a cobijça» (VC).

carreteiro, subs. (do lat. medieval 
carretariu-m). O que conduz uma 
carreta; a própria carreta. Formas: 
carreteiro (VC, 1). Contexto: «ay do 
homẽ cuja carreta ou carreteiro he a 
soberba» (VC).

carreto, subs. (do lat. medieval carretu-m). 
Ato ou efeito de carretar; carregamento; 
encargo. Formas: carreto (VC, 1). 
Contexto:  «E com o carreto  da 
ensinança que ouuestes dos phariseos e 
da seruidõ dyabolica» (VC).

carro, subs. (do lat. carru-m). Veículo 
de tração animal. Formas: carro (S, 
1; TC, 1; VC, 3); carros (VC, 1; C, 1). 
Contextos: «nũca deue amdar caualgado 
nẽ en carro nem en outra coussa» (S); 
«nũca caualgue em besta nem em carro» 
(TC); «se entẽde em Helias que foy 
a rebatado no carro do fogo» (VC); 
«assi cujdã agora outros das vestiduras 
prezadas de cauallos carros. e grãdes 
casas» (VC); «carros, grades, arados 
pera vender» (C).

carta, subs. (do grego χάρτης, folha de 
papiro, pelo lat. charta-m). Missiva; 
epístola; documento oficial; licença; 
carta de jogar. Formas: carta (S, 2; 
VC, 5; HV, 7; C, 21; EE, 1); cartas (S, 
5; TC, 9; VC, 2; HV, 4; C, 18; EE, 13). 
Contextos: «que lhe desse a carta do 
rrepudio e que a deixasse» (S); «E por 
tanto Agustinho dizia em hũa sua carta 
e perteençe aa nossa cura» (VC); «tire 
carta de cura pera o capelam que tomar» 
(C); «torna a chamar aa verdadeira 
ffe nesta carta doje» (EE); «e artes 
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magicas e en chamar os diabos e en poeer 
cartas ao colo e trazelas» (S); «ieiũe 
.v. coresmas a prymeyra a pam e agoa 
e as solte per cartas» (TC); «a rainha 
escreueo logo cartas aa cidade õde 
moraua Naboth» (TC); «sinaaes de maão 
dones cartas mandados promitimentos» 
(TC); «E aquestas cartas erã chamadas 
phillaterias» (VC); «E ajnda quãdo te 
enuiey o meu muyto amado mestre salla 
e te deu minhas cartas desprezasteo» 
(HV); «nõ querem auitar da ygreja 
alguũs escomungados per nossas cartas» 
(C); «que se nam dem cartas de seguro» 
(C); «requereeolhe cartas para as 
synagogas de Damasco» (EE).

caruncho, subs. (talvez do lat. vulgar 
curiunclu-m). Gorgulho; insecto que rói 
madeira e outros materiais de origem 
vegetal. Formas: carũcho (EE, 1). 
Contexto: «Como a traça come os 
vistidos e o carũcho ao madeiro» (EE).

carvalho ,  subs. (do lat.  hispânico 
carvallu-m). Árvore do género Quercus. 
Formas: carualho (C, 1). Contextos: 
«ouuerẽ e das madeiras de castanho e 
de carualho ou doutra qual quer aruore» 
(C).

carvão, subs. (do lat. carbone-m). Brasa; 
tição. Formas: caruõ (VC, 1); caruõees 
(S, 1); caruoões (VC, 4; EE, 2). 
Contextos: «he de color de fogo e tal 
como braza ou caruõ viuo» (VC); «a façe 
deles he feyta negra mais que caruõees» 
(S); «fazendo esto poeras caruoões de 
fogo sobre sua cabeça» (EE); «açẽder 
fogo ẽ caruoões mortos» (VC).

carvar, vb. O mesmo que cavar. Formas: 
caruã (VC, 1); caruassẽ (VC, 1). 
Contextos: «Algũas animalias ha hy que 
a caruã e emcobrem as suas peeguadas» 
(VC); «Ora caessem os mõtes sobre nos 
e os outeiros nos cobrissẽ e a caruassẽ» 
(VC).

carvinho, subs. (de carvo + -inho). 
Cão pequeno; cachorrinho. Formas: 
caaruinhos (VC, 1). Contexto: «e a 

humildade se mostrou ẽ se cõparar nõ 
soomẽte aos caães mas aos caaruinhos» 
(VC).

carvo, subs. (de origem onomatopaica). 
Cão; cachorro. Formas: caaruos (VC, 
2); caruo (VC, 1); caruos (VC, 1). 
Contextos: «(E peruentura nõ comẽ os 
podengos e caães pequenos) .s. brãchetes 
ou caaruos (das migualhas que caaẽ da 
mesa de seus senhores)» (VC); e aquesta 
chamou lhes cachorinhos ou caaruos» 
(VC); «e açerca de ti ajnda nõ cam: 
mas caruo pequeno» (VC); «E se nos 
per humildade cõçebemos que somos 
caruos» (VC).

casa, subs. (do lat. casa-m). Morada; 
residência; edifício onde se vive; cápsula 
que envolve a semente. Formas: casa (S, 
14; TC, 8; VC, 463; HV, 27; C, 5; EE, 
159; RP, 12); casas (S, 5; TC, 2; VC, 
54; HV, 6; C, 13; EE, 15; RP, 2); cassa 
(S, 22; VC, 2); cassas (S, 5; VC, 1). 
Contextos: «ou ẽ outro logar, ẽ casa ou 
fora de casa» (S); «quem acender casa 
ou eyra tres anos de peẽdemça» (TC); 
«he nõ soomẽte a fazẽda nossa de fora 
mas ajnda a de dentro de casa» (VC); 
«con tanto que nõ venham a casa de 
seus pays» (C); «e estaua atada diante 
da casa de huũ homem ou en logar 
commuũ» (EE); «e Jacob leuouo a sua 
casa» (HV); «e daquella casa morrẽ e 
daqueloutra nõ» (RP); «este em casa 
atee que saya o sol» (RP); «Asy como 
mandaua Sant Francisco a seus frayres 
que ouuesem casas de pedra e de lodo 
em que morasem» (TC); «sera feito 
rico das casas e cãpos» (VC); «morã 
nas casas dos reys» (EE); «tijnham 
empero casas para criarem animaaes» 
(EE); «em algũas casas estam as agoas 
çujas por dous e tres dias» (RP); çelebrar 
en caminho ou en sua cassa ou onde 
quiserem» (S); «Outrossy como na 
cassa da amendoa se sconde o mollo 
doçe» (VC); «esqueçe te do teu linhagẽ 
e da cassa do teu padre» (VC); «amdan 
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fora de suas cassas en negoçios» (S); 
«rociauam as entradas e lumiares das 
cassas» (VC).

casada, subs. (do part. do verbo casar). 
A mulher que contraiu matrimónio. 
Formas: casada (TC, 4; VC, 1; C, 2); 
casadas (TC, 2; VC, 3). Contextos: «se 
homem faz este pecado com casada 
mudase este pecado de fornizio em 
adulterio» (TC); «quando pẽssasse que 
era de casada» (VC); «Adulterio que 
he cõ casado ou casada» (VC); «E o 
quarto modo he cõ casadas» (TC); «de 
virgindade e do estado das casadas e das 
viuuas» (VC).

casado, subs., adj. (do part. do verbo casar). 
A pessoa que contraiu matrimónio. 
Formas: casada (S, 14; TC, 7; VC, 2; 
C, 2; EE, 1); casadas (TC, 2); casado (S, 
20; TC, 4; VC, 1; C, 2; EE, 2); casados 
(S, 22; VC, 9; C, 7; EE, 6); cassada 
(S, 4); cassadas (S, 1; VC, 1); cassado 
(S, 3); cassados (S, 2). Contextos: 
«Adulterio he cõ molher casada» (TC); 
«A terceyra se for homem pregumtelhe 
quantas forom as molheres casadas» 
(TC); «deue apreguntar a cada hũa das 
pesoas se som casadas» (TC); «Se ho 
casado se ordenasse de ordẽ sacra cõ 
consentimẽto de sua molher» (S); «mas 
se ella nõ soubesse que era casado em 
sua escholença he despojs da morte da 
molher delle» (S); «aynda que o primeiro 
ouuese casado cõ outra» (S); «como se 
algũ disese que era esposado ou casado 
com algũa molher» (S); «porque as 
uezes o casado pode pecar mortalmente» 
(TC); «e asy nõ deue de auer cõpanha cõ 
molher nẽ cobiiçala senõ aquela cõ que 
he casado per palauras de presẽte» (TC); 
«se leiguo, se saçerdote, ou casado» 
(C); «o casado teẽ cuidado do mũdo» 
(EE); «E segũdo esta poden os casados 
ajũtar tesouros e rriquezas pera criar e 
ẽssynar seus filhos» (S); «por que estes 
seruos asi casados morem en huũ» (S); 
«acusar qual quer parẽte do marido ou 

da molher que asi esteuerẽ casados nõ 
como deuẽ» (S); «mas fosen casados 
per pallauras de presente» (S); «aos 
casados. e aos viuuos. e prellados» (VC); 
«seendo casados ligeiramẽte tornam 
aaquelle» (EE); «a qual perteẽçe aos 
casados» (EE); «he com molher cassada 
ou ssolteira» (S); «os clerigos pecam en 
este sacramento que sse antremetẽ das 
molheres cassadas» (S); «A terceira 
para serẽ releuadas do doesto as virgeẽs 
cassadas e viuuas» (VC); «ajnda que 
casse con homem que aja sido cassado 
outra vez ou outras vezes» (S); «empero 
o que acussa o matrimonio denũçia que 
os cassados que estan ẽ pecado» (S); 
«ca qual quer dos que foren cassados 
por palauras de presente» (S).

casal, subs. (do lat. casale-m). Quinta; 
pequeno povoado. Formas: casaaes (C, 
2); casaes (C, 2). Contextos: «honde 
forem situadas as casas, casaaes, ou 
posissõoes» (C); «abades e rectores 
de todo nosso bispado que casaaes e 
herdades tiuerem» (C); «teem muitas 
herdades, casaes e posissõees» (C); 
«sobre as terras e herdades e casaes dos 
ditos benefiçios» (C).

casamento, subs. (de casar + -mento). 
Ato ou efeito de casar; matrimónio. 
Formas: casamemto (S, 1); casamemtos 
(S, 1); casamento (S, 18; VC, 3; C, 1); 
casamentos (S, 3); casamẽto (S, 28; TC, 
4; VC, 5); casamẽtos (S, 1; TC, 1; VC, 
1; C, 1); cassamento (S, 3); cassamentos 
(S, 1); cassamẽto (S, 2); cassamẽtos (S, 
2). Contextos: «nõ deue corromper a 
ffe do casamemto» (S); «clerigo cura 
ou rrector ou rregular ou rreligioso que 
fosem presentes aos taees esposoyros 
ou casamemtos» (S); «ho amor do 
casamento he mais fermoso con as 
outras verdades» (S); «e tal casamento 
e geeraçõ desprezou» (VC); «se nõ 
faça ho dito casamento atee per nos ou 
per nosso vigairo seer determinado» 
(C); «nasçe do espiritual que ẽbarga os 
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casamentos» (S); «E porque o casamẽto 
he mais solto asy deuẽ de ser gardados 
os seus termos» (TC); «arredate do huso 
do casamẽto que he licito» (VC); «O 
clerigo sacerdote que sta presente nos 
casamẽtos que se fazẽ ãte que seia dito 
na egreia» (TC); «E chama se de voda 
porque os casamẽtos se fazẽ por cobrar 
e cõfirmar e acreçẽtar a amizade» (VC); 
«sẽ ha qual solempnidade o matrimonyo 
ou cassamento seria crandistino» (S); 
«de projuro, e de adulteryo, e partir 
cassamentos, e de ssacrilejo» (S); «se 
despois paresçese algũ enbargo por que 
o cassamẽto se deuesse partir» (S); «as 
madres fazẽ os cassamẽtos estando os 
filhos presentes» (S).

casar, vb. (do lat. medieval casare). 
Contrair matrimónio; esposar. Formas: 
casa (S, 4; TC, 2; EE, 2); casã (S, 1); 
casam (S, 3); casan (S, 9); casando (VC, 
1); casandose (S, 1); casar (S, 134; TC, 
5; VC, 8; HV, 1; C, 2; EE, 8); casara 
(S, 1; EE, 1); casarã (VC, 1); casaran 
(S, 1); casarẽ (S, 9; VC, 1); casarem 
(S, 1); casaren (S, 1); casares (EE, 1); 
casarey (S, 2); casarom (TC, 1; EE, 1); 
casaron (S, 1); casarse (S, 3); casarsse 
(S, 1); casase (S, 24); casasem (S, 3); 
casasen (S, 7); casasse (S, 8); casassẽ 
(S, 1); casassem (S, 1; EE, 1); casassen 
(S, 1); casaua (S, 1); casauã (VC, 1; EE, 
1); casauam (EE, 1); case (S, 8; VC, 
2); casem (S, 2; EE, 1); casese (EE, 
1); casou (S, 5; TC, 1; VC, 1); cassa 
(S, 7); cassam (S, 2); cassar (S, 26); 
cassarẽ (S, 1); cassaren (S, 1); cassase 
(S, 2); cassasẽ (S, 1); cassasse (S, 2); 
casse (S, 1); cassou (S, 1). Contextos: 
«A primeyra quando alguũ se esposa 
ou casa sem algũas solempnidades que 
se rrequerẽ» (S); «E se casa cõ uirgem 
podẽ despẽsar cõ ele» (TC); «nã peca 
ha molher se se casa» (EE); «aos que 
casã duas vezes ou mais» (S); «sse deuẽ 
rresçeber a bẽçon os que casam duas 
vezes ou mais» (S); «sobre aquelles que 

casan despois do sacramento que se 
faz no matrymonio» (S); «em maneira 
que ella casando guardaria a diuida 
obediencia a seus parẽtes» (VC); «se 
alguũ cometer pecado de incesto cõ 
algũa molher sua parenta casandose cõ 
ela» (S); «a virgem se casar nõ pecca» 
(EE); «.xv. se prometeo de casar com 
alguna molher seemdo seu marido 
uiuo» (TC); «a molher do morto non 
se casara com outro mas seu jrmaão» 
(EE); «nẽ casarã nẽ serẽ casados» (VC); 
«E aynda tracta do casamento dos que 
prometẽ que casaran e fazen sobre ello 
juramento» (S); «e sse casarẽ, deuese 
partir o matrimonio» (S); «e se casarem 
deuesse de partir ho matrimonio» 
(S); «E se se casaren, deuese partir o 
matrimonio» (S); «Mas se te casares 
nom pecas» (EE); «eu me casarey 
contygo se tomares algũas mezinhas» 
(S); «se se casarom dereytamente e 
se he algũa das ditas pesoas casada cõ 
outrem» (TC); «empero esto se entende 
se alguũ destes embargos era premeiro 
en alguũ delles que sse casaron ante 
do matrimonyo» (S); «deue gardar ho 
juramẽto e casarse» (S); «deuẽ os homẽs 
casarsse temperãao e non tarde» (S); «e 
sse casase deuese partir ho matrymonio» 
(S); «E sse nos esposoiros nõ foi posto 
termo quando sse casasem» (S); «nem 
ãte deste tempo sse casasen» (S); «quãdo 
quer que cõsentisse em sua vontade e 
casasse» (S); «que nom desen bẽçonees 
hos clerigos aos que casassẽ duas vezes 
ou mais» (S); «Maria com Joseph ãte que 
se casassem se achou auer em ho ventre 
algũa cousa do spiritu sancto» (EE); «hos 
filhos destes que asi casassen contra o 
defendymento da ygreja» (S); «ou se o 
homẽ pensasse que casaua con virgen 
e casasse com corrupta» (S); «por que 
as mays vezes casauã as molheres cõ 
baroões da sua linhagẽ» (EE); «comiam e 
bebiam e casauam e fazian vodas» (EE); 
«Nõ digo que nõ case as filhas por as nõ 



375Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

ẽmẽtar» (VC); «(Das virgeẽs nõ tenho 
mandamento) que casem ou non» (EE); 
«se alguum morrer sem filhos casese o 
jrmaão com a molher daquelle» (EE); 
«nom pode nẽhũ despensar con clerigo 
que casou duas uezes» (TC); «aquelle 
que quebranta ho voto de castidade e 
despois se cassa» (S); «saçerdote ou do 
bispo cassa alguũs noyuos» (S); «que 
o saçerdote lhes de bẽçonees aos que 
se cassam» (S); «empero ho varõ ou 
ha molher que con este ou con esta tal 
cassar deuea rreçeber» (S); «deuẽ sse 
dar estas bẽçõees a todos os que cassarẽ 
hũa ou duas ou tres vezes» (S); «e 
outorgamus que os prestes que sabẽdoo 
derem benções aos que cassaren duas 
vezes» (S); «E se se cassase, ha se de 
partir o matrimonio» (S); «e sabendoo se 
cassasẽ, entõçe val e tem o matrimonio» 
(S); «se ho que he seruo se cassasse con 
algũa molher liure» (S); «qual quer que 
se esposou ou cassou sen premeiramẽte 
serẽ feitas as tres denũçiaçõees na 
ygreja» (S).

casca, subs. (talvez regressivo de cascar, 
este do lat. *quassicare). Camada 
externa de uma planta ou fruto. Formas: 
casca (VC, 2; EE, 1); cascas (EE, 1). 
Contextos: «O cinamomo he cortiça de 
aruor ou casca» (VC); «Primeiramẽte 
que como o figo de soo hũa casca teẽ 
muytos graaos de huũ sabor e doçura» 
(VC); «as folhas naçidas e as eruas 
floreçem, e a casca paryr folhas» (EE); 
«e come cascas daruores» (EE).

caseiro, subs. (do lat. casariu-m). Inquilino; 
arrendatário. Formas: caseiros (C, 1). 
Contexto: «salvo se forem seus feitos 
propios e de seus familiares e caseiros 
de seus benefiçios» (C).

casi, adv. O mesmo que quasi. Formas: 
casi (S, 2; C, 1; EE, 1); casy (EE, 1). 
Contextos: «he muyto ydiota e ynorante 
ou casi çego» (S); «por que casi sem 
cõto se podem teer e extimar» (C); 
«disse Jhesu casi com yra» (EE); «somos 

leuados aa morte casy de cote» (EE).
casinha, subs. (de casa + -inha). Pequena 

casa. Formas: casinha (VC, 2); casinhas 
(VC, 1). Contextos: «e quejãda he 
aquella casinha» (VC); «e ally morarõ 
em hũa casinha per sete annos» (VC); 
«em hũas casinhas e lugares que alli 
estauã feitos pera folgar» (VC).

caso, subs. (do lat. casu-m). Facto; 
acontecimento; circunstância; hipótese. 
Formas: caso (S, 25; TC, 13; VC, 40; 
HV, 2; C, 9; EE, 6); casos (S, 22; TC, 3; 
VC, 9; HV, 1; C, 11; EE, 1); casso (S, 
18; EE, 1); cassos (S, 17); casus (TC, 
2). Contextos: «saluo sse lhe aquesçese 
enfermidade ou outro caso» (S); «ẽ tal 
caso como este cometes omecidio» 
(TC); «e ẽ este caso tal elle julgãdo a 
outro cõdẽpna si meesmo» (VC); «E 
em tal caso nõ he theudo a rrestituiçon» 
(EE); «ssaluo em çertos casos segũdo 
adiante se dira» (S); «e eso meesmo nos 
casos que ditos hey» (TC); «E ha hy 
cinco casos em que homẽ he escusado e 
absolto deste preçepto» (VC); «segũdo 
os casos nos quaaes elle cayo» (HV); 
«por diuersos casos que aconteçem aa 
molher» (EE); «nõ faz ao casso mas 
ante ho fazer graças» (EE); «Ca nen 
nos cassos rreseruados nem os alheos 
parrocheanos nom pode absoluer» (S); 
«aqueles casus que ditos som ẽcima» 
(TC).

cassar, vb. (do lat. cassare). Impedir; 
anular; romper; quebrar. Formas: 
cassandoos (VC, 1). Contexto: «quanto 
mais se perseuera em os delectos e 
maaos feitos e cõtrairos aa caridade e for 
occupado (e ferir os outros) que deuia 
defender .s. cassandoos cõ injurias e 
exẽplos» (VC).

cássia, subs. (grego κασία, pelo lat. 
cassia-m). Árvore da Índia cujos frutos 
são medicinais; falsa árvore da canela; 
o fruto dessa árvore; caneleiro. Formas: 
casya (VC, 3). Contextos: «E em 
aqueste vnguento entrã mirra e guta 
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e casya» (VC); «Pera casya a qual se 
chama ajnda casya fistulla» (VC); «A 
casya nasce em loguares lentos e de 
augua e cresce e multiplica muyto» 
(VC).

cassiafistola, subs. (do lat. cassia fistula). 
O mesmo que cassiafístula, canafístula 
ou apenas cássia: árvore da Índia cujos 
frutos são medicinais; o fruto da mesma 
árvore. Formas: casya fistulla (VC, 1); 
cassiafistola (RP, 1). Contextos: «a qual 
se chama ajnda casya fistulla» (VC); 
«As cousas canfortatiuas sam estas .s. 
açafram, cassiafistola, chãtagẽ» (RP).

casta, subs. O mesmo que casca. Formas: 
casta (VC, 2). Contexto: «deseja o 
miollo brita a noz. e o amargor da casta 
se cõpẽsa cõ a duçura do miollo» (VC); 
«Esta cõ nosco em o quebrãtamẽto do 
pã quando nos filhamos cõ pura casta e 
simplez cõsciẽcia» (VC).

castabulho, subs. (do cast. cascabullo). O 
mesmo que cascabulho: casca; invólucro 
das semententes. Formas: castabulho 
(VC, 1). Contexto: «he per exẽplos de 
virtudes alimpar e purgar a pureza da 
voõtade da cobijça da carne. assi como 
tirã das parguanas e do castabulho os 
graãos» (VC).

castamente, adv. (de casto + -mente). De 
um modo casto; com pureza. Formas: 
castamente (S, 1; VC, 3); castamẽte 
(VC, 1). Contextos: «ca qual quer 
que a rrecebe deue viuer dy adiante 
castamente» (S); «Cõsijraae que vos 
valleo viuerdes castamente por tal fauor» 
(VC); «podẽ viuer castamẽte» (VC).

castanha, subs. (do lat. castanea-m). Fruto 
do castanheiro. Formas: castanhas (C, 
1). Contexto: «Item lhe daram a deçima 
parte das castanhas e de todallas fruitas 
temporaãs» (C).

castanho, subs. (do lat. castaneu-m). 
Madeira do castanheiro. Formas: 
castanho (C, 1). Contexto: «ouuerẽ e das 
madeiras de castanho e de carualho» (C).

castelo, subs. (do lat. castellu-m). Edifício 

fortificado; fortaleza; praça forte. 
Formas: castello (SG, 2; VC, 34; HV, 
15; EE, 10); castellos (S, 1; VC, 9; 
HV, 2; EE, 2); castelo (S, 2; VC, 1). 
Contextos: «de cidade villa castello ou 
lugar» (SG); «Sube tu pois mjnha alma 
em a torre e castello da oraçom» (VC); 
«Hyde ao castello que esta diãte de vos» 
(EE); «os que gaanharen boos castellos 
e heerdades» (S); «sacrificauamnos 
fora das tendas ou fora dos castellos» 
(VC); «hya pellas çidades e castellos 
preegando» (EE); «A primeira se alguũ 
castelo esteuer çercado» (S); «assi que 
como o caualeiro que torna a cobrar o 
castelo que perdeo» (VC).

castiçal, subs. (do lat. eclesiástico 
casticale-m). Objecto que serve para 
colocar velas; candeeiro. Formas: 
castiçal (EE, 1). Contexto: «nehuũ nõ 
ençende a candea e ha poõe debayxo do 
alqueyre mas sobre ho castiçal» (EE).

castidade, subs. (do lat. castitate-m). 
Virtude pela qual se modera o desejo 
sexual; abstinência completa do prezer 
sensual; um dos três votos impostos a 
quem professa numa ordem religiosa. 
Formas: castidade (S, 43; TC, 12; 
VC, 90; EE, 13); castydade (S, 2). 
Contextos: «aquelle que quebranta ho 
voto de castidade e despois se cassa» 
(S); «a castidade he cõparada aa prata 
pero he linpa he mais ligeira de auer» 
(TC); «Castidade sẽ obras nõ aproueita» 
(TC); «Tu que antre as molheres foste 
a primeira que prometeste voto de 
castidade e offereceste a deus joya muy 
gloriosa» (VC); «os carnaaes deleytes 
com çinta da castidade refreãdo» (EE); 
prudençia e castydade ssem ha qual 
nenhuũ nom pode veer ha Deus» (S).

castigador, subs. (do lat. castigatore-m). 
Aquele que castiga. Formas: castiguador 
(VC, 1). Contexto: «fazendolhe saber 
de guisa que onde aa primeyra eras 
castiguador sejas feito accusador por 
sua perfia» (VC).
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castigamento, subs. (de castigar + 
-mento). Ato ou efeito de castigar; 
punição. Formas: castiguamento (VC, 
1). Contexto: «procuremos de hyr alla 
com aguçosso penssamento de coraçom. 
e com castiguamento do corpo» (VC).

castigar, vb. (do lat. castigare). Aplicar 
castigo; punir; repreender. Formas: 
castiga (S, 1; TC, 1; VC, 2; EE, 3); 
castigada (VC, 1); castigado (VC, 1; EE, 
1); castigados (VC, 3; EE, 3); castigallo 
(VC, 1); castigalos (S, 1); castigando 
(S, 1; VC, 1); castigar (S, 4; TC, 1; 
VC, 9; C, 1; EE, 3); castigara (EE, 1); 
castigarẽ (VC, 1); castigarey (VC, 1); 
castigassẽ (VC, 1); castigasses (EE, 1); 
castigaua (VC, 1); castigo (S, 1; VC, 1; 
EE, 2); castigou (VC, 1); castigua (VC, 
6); castigua os (VC, 1); castiguado (VC, 
2); castiguãdo (VC, 3); castiguados (VC, 
2); castiguallo (VC, 1); castiguam (VC, 
1); castiguamos (VC, 1); castiguandoo 
(VC, 1); castiguao (VC, 1); castiguar 
(S, 1; VC, 12); castiguara (VC, 1); 
castiguarẽ (VC, 1); castiguares (VC, 
1); castiguasse (VC, 1); castiguassem 
(VC, 1); castiguaua (VC, 1); castiguauã 
(VC, 1); castigue (VC, 1); castigue se 
(VC, 1); castiguemos (VC, 2); castigues 
(VC, 2); castygey (S, 1); castyguemos 
(VC, 1); es castiguado (VC, 1); fora 
castiguado (VC, 1); he castigado (EE, 1); 
he castiguado (VC, 1); seer castiguado 
(VC, 2); seerem castigados (VC, 1); seja 
castiguado (VC, 1); somos castiguados 
(VC, 1). Contextos: «consola, perdoa, 
sofre, rroga, castiga» (S); «sacerdote 
que castiga seu discipolo e o fere em 
guysa que morre deue ser desposto» 
(TC); «ho senhor castiga aos maaos 
spiritus» (EE); «A qual obra tam virtuosa 
e como perteẽçe assi castigada pello 
venerauel padre e deuoto religioso frey 
Andree» (VC); «Depoys delle castigado 
o leixara» (EE); «e eis aquy que viuimos, 
como castigados e nõ mortos, como 
tristes» (EE); «E requeiramos nõ pera 

nos seer obediẽte ao que lhe dissermos 
por castigallo» (VC); «E deuemos dar 
conselho aos nosos proximos quando 
errarem, corregelos e castigalos» (S); 
«E se alguũ, castigando indiscretamẽte, 
omeçideo cometese, deue ser desposto» 
(S); «As spirituaes sõ estas: Castigar. 
Conselhar» (TC); «A terçeira castigar 
a quẽ cõpre castigo» (C); «elle nos 
castigara» (EE); «E se aquelles que o 
cõtigo castigarẽ e amoestarem» (VC); 
«disselhes Pyllatus (Eu o castigarey) 
açoutando» (VC); «e requeria seus 
perseguidores que se cauidasem de sua 
malicia e castigassẽ» (VC); «quãdo vos 
outros os castigasses ja nõ tynha logar 
deus nelles para os castigar no dia da 
yra» (EE); «que se castigaua dignamẽte 
per rijo de lagrimas» (VC); «Se pecar en 
ty teu jrmãao, coregeo e castigo antre ty 
e elle mesmo soo» (S); «eu castigo o meu 
corpo e tragoo em seruidõ» (VC); «mas 
castigo meu corpo e tragoo em seruidõ» 
(EE); «a qual o corregeo ou castigou 
de seu error» (VC); «aquelle castigua 
e aquelle açouta» (VC); «mal pareçe e 
vil he o teu louuor em boca dos teus: e 
por ẽ castigua os» (VC); «assy quando 
vires o poboo mal castiguado e sem 
honestidade» (VC); «Serue a Christo 
amoestãdo ensinãdo e castiguãdo e dãdo 
bẽ querẽça e esmolla» (VC); «os quaaes 
se fariam ajnda piores se nõ forom assy 
castiguados» (VC); «Quẽ quiser ergo 
trazer alguẽ a a virtude e a perfeiçõ 
deue primeiramẽte encomẽdar lhe 
algũas pequenas e castiguallo em ellas» 
(VC); «os amoestam e os castiguam 
dizendo lhes booas cousas» (VC); 
«quando castiguamos nossos corpos pera 
satisfaçom e ajnda as nossas vestiduras» 
(VC); «nom tem o padre odio a seu filho 
castiguandoo» (VC); «Castiguao digo: e 
nom o louues guabandoo e nom o mates 
doestandoo» (VC); «As sete spirituaees 
son estas: ensinar, conselhar, castiguar, 
consolar, sofrir, perdoar, rrogar» (S); 
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«nom se castiguara nem emẽdara» 
(VC); «Em a qual cousa deu aos prelados 
exẽplo de corregerẽ os seus porteiros e 
os castiguarẽ» (VC); «e se castiguares o 
teu corpo cõ trabalho de peẽdẽça» (VC); 
«deua entender que se pecasse que o 
reprehendesse e castiguasse primeiro» 
(VC); «partio se para fora pera Bethania 
por que se ablãdassem e castiguassem 
per sua partida» (VC); «com muy grande 
amor que lhe auia reprehendiao ou 
castiguaua» (VC); «as quaaes mãdauã e 
castiguauã que fossem os homẽs limpos 
de coraçõ» (VC); «eu cõ pallauras 
cõpridoiras castigue e ẽmẽde deuidamẽte 
o prouximo que pecar» (VC); «Aja pois 
themor o cobijçoso e castigue se de 
maneyra que por seer exalçado acerca 
dos homẽs» (VC); «O pecador pois por 
se cõuerter castiguemos» (VC); «mas 
que ajnda castigues a carne» (VC); 
«nõ corregy nẽ castygey aos que mal 
obrauan» (S); «e castyguemos todollos 
sentidos» (VC); «Se es castiguado por 
frio ou per quẽturas» (VC); «Certas 
se pharao na primeira chagua fora 
castiguado nõ vyera elle» (VC); «E o 
pee quando he castigado do andar nõ 
licito» (EE); «e se he pubrico entom 
deue seer castiguado pubricamente» 
(VC); «Aos segundos perteẽçe seerem 
castigados e liures» (VC); «por tal que 
aquelle que faz a injuria seja castiguado 
nõ daquelle a que a fez» (VC); «entom 
somos castiguados per deos» (VC).

castigo, subs. (regressivo de castigar). 
Ato ou efeito de castigar; punição; pena. 
Formas: castigo (S, 1; VC, 24; C, 1; EE, 
8); castigos (VC, 3). Contextos: «seja 
exemplo e castigo aos que o virẽ» (S); 
«nõ he pequena parte do castigo e do 
corigimẽto» (VC); «A terçeira castigar 
a quẽ cõpre castigo» (C); «o castigo 
deue proçeder da caridade» (EE); «nẽ 
nos corregemos per seus castigos» 
(VC); «nem per açoutes ou castigos nõ 
se podem tirar da sua trauessura» (VC).

casto, subs., adj. (do lat. castus, a, um). 
Puro; que ou o que guarda castidade. 
Formas: casta (VC, 9; EE, 2); castas 
(VC, 4); casto (S, 3; TC, 1; VC, 26; EE, 
1); castos (VC, 17; EE, 4). Contextos: 
«para que vos deesses como virgẽ casta 
a Jhesu Christo» (EE); «nas viuuas: e 
nas castas» (VC); «pois sooes castas 
e leaaes» (VC); «que sseja casto en 
costumes e em palauras» (S); «Castidade 
sẽ obras nõ aproueita, e este ha cem 
graaos o casto fazẽdo esto meesmo ha 
sescẽta» (TC); «que o marido e a molher 
de comuum consentimento começem de 
seer castos por alcançar mayor bem» 
(EE); «se da aos mesurados e castos» 
(EE).

castrado, subs. (do lat. castratu-m). O que 
é castrado; eunuco. Formas: castrado 
(VC, 1); castrados (VC, 1). Contextos: 
«mas ajnda os gẽtios segũdo se mostra do 
castrado ou eunuco seruidor da raynha 
Cãdaçe» (VC); «os quaaes propriamẽte 
som chamados castrados .s. castos 
nados» (VC).

castrar, vb. (do lat. castrare). Extrair parte 
dos órgãos reprodutores; capar. Formas: 
castrarõ (VC, 3); fosse castrado (S, 1); 
he castrado (S, 1). Contextos: «som 
enuchos aquelles que se castrarõ por o 
regno dos çeeos» (VC); «aquelles que 
se castrarõ. esto nom quer dizer que 
talhẽ os mẽbros» (VC); «por palauras de 
presemte fosse castrado» (S); «o que he 
castrado non pode casar» (S).

castrense, adj. (do lat. castrense-m). 
Relativo à vida militar. Formas: 
castrense (S, 3). Contextos: «Do peculio 
castrense podea fazer» (S); «E peculyo 
castrense he o que sse ganha na caualaria 
per soldo de rrey ou doutro gramde 
senhor» (S); «Quasi castrense he o que 
ganha ho leterado por avogaçia ou por 
conselho» (S).

catadura, subs. (de catado + -ura). 
Aspeto; aparência. Formas: catadura 
(VC, 1). Contexto: «aquella claridade 
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e magestade da diuijndade scondida que 
relluzia na sua façe humana bẽ podia 
logo na primeira catadura tirar pera 
sy aquelle que vija assy como pedra 
dyamãte» (VC).

catamento, subs. (de catar + -mento). 
Ato ou efeito de catar; procura; 
aceitação. Formas: catamento (S, 1; 
VC, 1). Contextos: «nõ ha catamento 
da tua diuinal magestade e da tua corte 
çelestial» (S); «esta em pallauras e em 
cuydaçoões e no gesto e catamento e no 
tangimẽto e maao olho» (VC).

catar, vb. (do lat. captare). Procurar; 
buscar; acatar. Formas: cata (S, 1; 
VC, 2; EE, 1); catã (VC, 1); catade (S, 
1); catãdo (EE, 1); catãdo lhe (VC, 1); 
catãdo lhes (VC, 1); catãdolhes (VC, 
1); catam (VC, 3); catamdoo (S, 1); 
catando (S, 2; VC, 1); catao (VC, 1); 
catar (S, 2; VC, 7; EE, 1); catarã (S, 
1); catarem (VC, 1); catarlhe (VC, 1); 
catarom (EE, 1); catas (VC, 1; EE, 1); 
catassem (S, 1); cataua (VC, 1); catauã 
(EE, 1); catauam (VC, 1); catay (EE, 2); 
catẽ (S, 1); catemos (VC, 1); catey (S, 
1); catheo (VC, 1); catou (S, 1; VC, 2). 
Contextos: «e ao que a cata menospreça 
e ao que menospreça mata» (S); «nem 
pobres e lhes nõ catã nẽ guardam a 
reuerençia deuida» (VC); «Catade que 
eu estou e chamo» (S); «e achou o que 
andou catãdo» (EE); «e foy fallar aa 
madre catãdo lhe a reuerencia e honrra 
deuida» (VC); «e ajudãdo os e catãdo 
lhes reuerencia» (VC); «E humildandose 
aos apostollos e catãdolhes reuerẽcia» 
(VC); «e por louuor seu catam honrra 
e reuerẽcia» (VC); «e resurgio vẽdoo e 
catamdoo os apostolos» (S); «ou o faz 
non catando rreuerẽça a Deus» (VC); 
«volueo e reuolueo e catao de huũ 
costado e doutro» (VC); «qual quer que 
catar astrolabio por maneira de saber 
de surto ou de semelhauel cousa faça 
pẽdẽça .ij. anos» (S); «cõ toda diligẽcia 
ha catarã e verã se he cõuinhauel pera 

ser madre» (S); «(os quaaes esteuerõ aa 
de longe) assi por catarem reuerẽçia a 
Christo» (VC); «e honrralla e catarlhe 
obediencia» (VC); «catarom a Joham 
grande reuerença» (EE); «a mays 
alta perfeiçõ da relligyõ christaã he 
arremedar ao que catas honrra» (EE); 
«por mais molheres honestas e boas 
que a catassem que era virgem» (S); 
«mostrãdo naquella maneira que morria 
que cataua reuerencia e obediencia ao 
padre» (VC); «e nom ho catauã seu 
padre e madre» (EE); «e ao qual todollos 
sanctos catauam honrra e adoramento» 
(VC); «temee a deus: catay honrra a 
elrey» (EE); «e despois que he feyta 
conuinhauel per juramento de boas 
molheres que a vejã e a catẽ» (S); «E 
a quaes quer auẽturas e perijgos que 
ouuermos catemos em nos meesmos 
estos pẽsamẽtos» (VC); «non catey nen 
fiz a honrra que deuia» (S); «mas catheo 
cõ trabalho e door» (VC); «nõ lhe catou 
rreuerẽça» (S).

catecismo, subs. (do grego κατηχιςμός, pelo 
lat. catechismu-m). Livro que contém a 
doutrina da Igreja Católica; conjunto de 
instruções sobre os princípios, dogmas 
e preceitos da religião católica. Formas: 
cathecismo (VC, 1). Contexto: «e 
aquesta ẽformaçõ se chama cathecismo 
o qual deue proceder o baptismo» (VC).

catecúmeno, subs. (do grego κατηχούμενος, 
pelo lat. catechumenu-m). Aspirante ao 
batismo. Formas: catecomino (S, 1); 
cathecomino (S, 1); cathecominos (S, 1). 
Contextos: «Emformado ho catecomino 
como deue creer em Deus e gardar 
os seus mandamẽtos» (S); «E se algũ 
cathecomino, que he ao que ẽsinã a ffe 
pera bautizarse, ante que fose bautizado 
se casase cõ algũa molher bautizada, 
nom valeria ho matrimonio» (S); «sobre 
os cathecominos que non son aynda 
bautizados» (S).

cátedra, subs. (do grego καθέδρα, pelo lat. 
cathedra-m). Cadeira; trono. Formas: 
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cathedra (S, 1; VC, 3; EE, 3); cathedras 
(VC, 2). Contextos: «o papa Climẽte 
estabeleçeo que a cathedra e o logar 
do bispo na ygreja sseja mays alto que 
outro» (S); «assy como sollio perteençe 
aos reys. e cathedra aos doctores» 
(VC); «En o dia da cathedra de Sã 
Pedro» (EE); «e prestes esta para vos 
que vos paguades de teer as primeyras 
cathedras» (VC); «Amã as primeiras e 
principaaes cathedras nas sinagoguas e 
nos ajũtamẽtos das gẽtes» (VC).

catezismo, subs. O mesmo que catecismo. 
Formas: cathezismo (S, 11); chatezismo 
(S, 1). «da qual proçedem duas coussas: 
cathezismo e exorçismo» (S); «que cousa 
he cathezismo e que cousa deue preçeder 
ao bautismo» (S); «pello chatezismo que 
he o ẽsinamento que fazen da ffe» (S).

catezizar, vb. (do grego κατηχίζω, pelo lat. 
catechizare). O mesmo que catequizar: 
instruir nos preceitos da doutrina 
católica. Formas: cathezizar (S, 1). 
Contexto: «cathezizar, que he ẽsinar ao 
que reçebe o bautismo» (S).

cativar, vb. (do lat. captivare). Tornar 
cativo; prender; seduzir. Formas: 
captiuada (VC, 2); captiuadas (VC, 1); 
captiuado (VC, 1); captiuar (S, 1; VC, 
3); captiuaste (VC, 1); captiuou (EE, 
2); catiuã (VC, 1); catiuado (VC, 2; EE, 
1); catiuãdo (EE, 1); catiuados (VC, 1); 
catiuou (VC, 1); foy captiuado (VC, 1); 
foy catiuado (VC, 1); seer captiuado 
(VC, 1); sejã catiuados (VC, 1); serem 
captiuados (VC, 1); teẽ catiuado (VC, 1); 
tem catiuado (VC, 1). Contextos: «leuou 
cõsigo aquella multidõ nobre. captiuada 
de captiuidade» (VC); «porque elle quer 
teer as almas captiuadas e presas» (VC); 
«em tamto he elle possuydo leguado e 
captiuado do diaboo» (VC); «pera que 
o diaboo possa captiuar ssuas almas» 
(S); «Tu captiuaste os guardadores do 
sepulcro» (VC); «Sobindo Christo ao 
alto captiuou ao meesmo captiueiro» 
(EE); «e que subjuguã e catiuã o seu 

entẽdimẽto em seruiço e honrra da ffe» 
(VC); «e ho pouoo morto e catiuado 
pellos emperadores romaãos» (EE); «a 
teus moradores alguũs matãdo: outros 
catiuãdo» (EE); «E entom a cõpanha 
dos sanctos que de dentro jaziã catiuados 
em morte» (VC); «quando destroyo a 
çidade e o tẽplo e matou e catiuou o 
poboo» (VC); «E assy foy catiuado per 
sua propria voontade» (VC); «que homẽ 
de boõa voõtade deue seer captiuado 
de Christo» (VC); «que os olhos sejã 
catiuados e tirados de poder veer cousas 
illicitas» (VC); «todollos meus sentidos 
e vertudes serem captiuados e presos em 
teu poder» (VC); «e aqueste aluidro teue 
o homẽ liure no parayso mas agora o teẽ 
catiuado» (VC); «porque he fora de seu 
poder e posto em mãao daquelle que o 
prinde ou tem catiuado segundo as leys 
ciuijs» (VC).

cativeiro, subs. (de cativo + -eiro). Estado 
de quem se encontra cativo; prisão; 
desterro. Formas: captiueiro (VC, 3; 
EE, 2); captiueyro (S, 1); catiueiro (S, 
3; VC, 19; EE, 1); catiueiros (VC, 1); 
catiueyro (S, 1; VC, 6). Contextos: «e 
que ha de tirar os judeus do captiueiro» 
(VC); «Sobindo Christo ao alto captiuou 
ao meesmo captiueiro» (EE); «o choro 
e o trabalho que os judeus ouuerom em 
no captiueyro» (S); «somos oblygados 
rremijr e sacar de catiueiro os que 
estã en poderio de infiees» (S); «Liure 
do catiueiro da culpa» (EE); «porque 
per muytos catiueiros os judeus forõ 
derramados e spargidos» (VC); «todos 
os que som ẽ catiueyro por ella resçebẽ 
redẽpçom» (S); «por tal que o homem 
que caera em pecado e catiueyro» (VC).

catividade, subs. (do lat. captivitate-m). 
Privação da liberdade; cativeiro; prisão; 
sujeição. Formas: captiuidade (VC, 1); 
captiuidades (VC, 2); catiuidade (VC, 
8); catiuidades (VC, 10). Contextos: 
«leuou cõsigo aquella multidõ nobre. 
captiuada de captiuidade» (VC); «E nota 
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que o senhor nõ chorou por Lazaro seer 
morto mas resusçitado per as miserias 
e captiuidades desta vida» (VC); «o 
conhoçimẽto que homẽ ha da sua miseria 
e catiuidade» (VC); «afastando te longe 
das catiuidades do mundo» (VC).

cativo, subs., adj. (do lat. captivus, a, 
um). Prisioneiro; sujeito à escravidão. 
Formas: captiua (VC, 1; EE, 1); captiuas 
(S, 1); captiuo (EE, 2); captiuos (TC, 1; 
VC, 6; EE, 6); catiua (VC, 1); catiuas 
(VC, 1); catiuo (VC, 4); catiuos (VC, 
9; C, 1; EE, 1). Contextos: «leuada de 
hũa terra pera outra e captiua» (VC); 
«he sygnificado pella captiua Agar» 
(EE); «E o auaro ten todalas cousas 
captiuas» (S); «a maneira de captiuo he 
apremado» (EE); «Remiir os captiuos» 
(TC); «e solta os captiuos que tinha» 
(EE); «ja he vista que sta catiua» (VC); 
«mas mujtos ha hi que saaẽ das catiuas 
cuydações e reuesadas da carne» (VC); 
«visitar o enfermo: e remijr o catiuo» 
(VC); «sera tragido catiuo e preso com 
seu corpo» (VC); «reçebã todos os 
catiuos foramento» (VC); «A quarta 
remijr os catiuos» (C); «eran retheudos 
catiuos» (EE).

católico, subs., adj. (do grego καθολικός, 
pelo lat. catholicus, a, um). Universal. 
Formas: catholica (S, 10; TC, 3; VC, 
32; HV, 5; C, 1; EE, 11); catholico (S, 
2; EE, 1); catholicos (VC, 4; EE, 18); 
cathollica (VC, 1; EE, 8); cathollico 
(EE, 1); cathollicos (EE, 11); cathollycos 
(EE, 2); catholyca (S, 1); catholyco 
(S, 2); catolica (S, 2; HV, 5; EE, 1); 
catolicos (EE, 1); chatolico (S, 1). 
Contextos: «O sexto que estabeleçeo 
e criou a ygreja catholica e comunhon 
dos santos e remisom dos pecados» (S); 
«catholica, que quer dizer vniuerssall» 
(S); «Creer como criou o ceo e a terra e 
a ygreia catholica» (TC); «alleuãtemos 
a voz cõ a ygreja catholica» (VC); 
«vos bautizees e vos cõuertaees a fee 
catholica» (HV); «cree a nossa santa 

ffe catholica» (C); «toda ha ygreja 
catholica se recrea cõ este sacramento» 
(EE); «E se algũ catholico se casasse 
cõ algũa molher bautizada e herege» 
(S); «O catholico maao pior he que o 
infiel mais grauemente pecca» (EE); «e 
outrossy todollos fiees catholicos» (VC); 
«forom tornados aa ffe cathollica» (VC); 
«Ca todo cathollico christaão deue creer 
verdadeiramẽte a resurreyçõ que esta por 
vijr» (EE); «segundo dizem os doutores 
cathollicos» (EE); «creo pello spiritu 
sancto e ẽ a ygreja catholyca» (S); «nõ 
he catholyco segũdo adiante sse dira» 
(S); «Creo ẽ na sãcta igreja catolica 
comunhom dos sãctos» (S); «ẽsina 
ho senhor a seus catolicos gardarse 
cõ dilligẽçia dos falsos prophetas» 
(EE); «todo fiel christaão e chatolico 
deue ouuir a misa espyçialmente aos 
domingos e festas solempnes» (S).

catorze, num. (do lat. quattuordecim). 
Dez mais quatro. Formas: catorze (S, 
1). Contexto: «e alguũs delles son de 
rreduzir aa memoria, espiçialmente 
catorze» (S).

caução, subs. (do lat. cautione-m). Fiança; 
penhor. Formas: cauçam (C, 1); caupçã 
(C, 1). Contextos: «Mas podem agrauar 
sem cauçam e sem outra alguã obrigaçã» 
(C); «em esses querellosos darẽ caupçã 
algũa» (C).

caudilho, subs. (do lat. capitellu-m, pelo 
cast. caudillo). Chefe militar; líder. 
Formas: caudillo (EE, 1). Contexto: 
«pello qual milagre se conuerteo ho 
presidẽte ou caudillo e toda sua casa» 
(EE).

causa, subs. (do lat. causa-m). Razão; 
motivo. Formas: causa (SG, 1; S, 18; 
TC, 2; VC, 291; HV, 1; C, 5; EE, 41; 
RP, 10); causas (C, 1; VC, 28; EE, 3; 
RP, 8); caussa (S, 8; C, 1); caussas (S, 
1). Contextos: «Satisfazẽdo poderã 
seer abssoltos per a cruzada ou por hos 
meesmos juizes desta causa» (SG); «O 
bautysmo abre a do paraysso por causa 
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simgular» (S); «porque ele foy a causa 
do omecidio foy perdoado» (TC); «E a 
causa logo se segue» (VC); «foy causa 
da sua saude» (HV); «o qual pejo he 
causa de nõ fazerẽ pendẽça de seus 
erros» (C); «ca isto nõ o faço vaãmente 
e sem causa» (EE); «e assy se geera 
ha pestilẽçia per esta causa» (RP); «E 
mostrase esto ajnda per algũas razoões 
e causas» (VC); «de hy em diante 
todallas causas remete aa cadeira da 
justiça» (EE); «Tres sam as causas da 
pestilẽcia» (RP); os que juram sem 
caussa e rrazom alguũa» (S); «posto 
que tenha caussa legitima e onesta pera 
se partir» (C); «nen deue demãdar as 
caussas temporaees» (S).

causado, subs. (do part. de causar). O que 
foi motivado por uma causa. Formas: 
causado (VC, 1). Contexto: «por que a 
causa se entende no causado per ella e 
nõ per o contrairo» (VC).

causador, subs. (do lat. causatore-m). O 
que desencadeia um acontecimento. 
Formas: causador (EE, 1). Contexto: 
«he causador de luxuria na obra» (EE).

causamento, subs. (de causar + -mento). 
Ato ou efeito de causar; motivo. 
Formas: causamẽto (VC, 1). Contexto: 
«porque o penitẽte sem causamẽto peça 
encaminhamento de deus» (VC).

causar, vb. (do lat. medieval causare). 
Originar; motivar; provocar. Formas: 
auia causado (EE, 1); causa (EE, 3; 
RP, 1); causam (C, 1; RP, 2); causan 
(EE, 1); causar (VC, 2); causaras (VC, 
1); causarom (EE, 1); causas (VC, 1); 
causase (EE, 1); causauã (EE, 1); cause 
(EE, 1); causou (EE, 1); causou se (EE, 
1); causouse (EE, 2). Contextos: «a 
prisom forte e a dilligẽte guarda lhe auia 
causado ymaginaçõ de seer ĩpossiuel elle 
escapar» (VC); «Todollos males causa 
o temor da morte» (EE); «ou lugares 
çujos se causa ho morbo ou ha chagua 
em ho homẽ» (RP); «e quãta edificaçam 
e deuaçam causam» (C); «taes agoas 

çujas causam grãdes fedores» (RP); 
«por serẽ assi podres causam tal fedor 
e doẽça que muyto empeçe» (RP); «ally 
poõe a glosa que todos os maaos causan 
ho temor da morte» (EE); «porque faz os 
reis e he causar aazo de o serẽ» (VC); 
«e nõ causaras nẽ falleçeras nas cousas 
que em o presente acõteçerẽ» (VC); 
«as quaaes se causarom em elle pello 
demasiado resplandor que o çegou» 
(EE); «nõ cessas nem causas de dizer. 
Sancto. Sancto» (VC); «causase grande 
pelleja» (EE); «as quaaes cousas todas 
causauã aos diçipollos espanto» (EE); 
«E porque a grandeza das reuellaçoões 
me nã cause soberba» (EE); «nenhuũ he 
liurado da dampnaçã que se causou por 
Adam» (EE); «causou se temor etc.» 
(VC); «E causouse temor ẽ todollos seus 
vezinhos» (EE).

causativo, adj. (do lat. causativus, a, 
um). Causador; motivador. Formas: 
causatiua (S, 1; VC, 2). Contextos: 
«He outra maneira de força causatiua» 
(S); «se poõe aly cõsecutiuamente. e nõ 
causatiua» (VC); «E aquesta palaura 
porque ou por tal emcima posto no 
texto por nõ se poõe ally causatiua: mas 
cõsecutiua» (VC).

cautela, subs. (do lat. cautela-m). Cuidado; 
precaução; prudência. Formas: cautela 
(S, 1; VC, 1); cautella (VC, 9); cautellas 
(VC, 4); cauthella (VC, 1). Contextos: 
«a ygreja romãa o faz con mayor 
guarda e cautela» (S); «porque doutra 
maneyra nom seria deuyda cautella de 
se guardar do perigoo» (VC); «Nom 
ponhas cautellas aa ley e ao direito» 
(VC); «depois deste cõselho guardaua 
se cõ mayor cauthella» (VC).

cautelosamente, adv. (de cauteloso + 
-mente). Com cautela; prudentemente. 
Formas: cautellosamente (VC, 3); 
cautillosamente (VC, 1). Contextos: 
«dizendo lhes que o teuessem e leuassem 
cautellosamente» (VC); «que lho diga 
fora da confissom cautellosamente» 
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(VC); «cautillosamente vos guardaae. 
(dos falsos prophetas)» (VC).

cauteloso, adj. (de cautela + -oso). 
P ruden te ;  cu idadoso .  Formas: 
cautelossos (S, 1). Contexto: «O 
oytauo que fazen posiçõees e artijgos 
cautelossos e emganossos» (S).

cautério, subs. (do grego καυτήριον, 
pelo lat. cauteriu-m, ferro quente para 
queimar). Cauterização; queimamento. 
Formas: cauterio (VC, 2). Contextos: 
«E esto significa a excomunham a qual 
deue aproueitar como meezinha e cura 
feita per cauterio de fogo» (VC); «E diz 
adeãte o senhor fallãdo do dicto fogo 
(onde o vermẽ) .s. o remordimẽto e o 
cauterio ou queimamẽto da cõsciencia» 
(VC).

cava, subs. (do lat. cava-m). Fosso; vala. 
Formas: caua (VC, 3); cauas (VC, 1; 
HV, 1; EE, 2). Contextos: «e a caua 
he a pobreza: a qual se trabalha o 
demo de atopir e ẽcher cõ riquezas» 
(VC); «A segunda cousa he a caua 
per a qual se entẽde a pobreza» (VC); 
«Outros som que entram per minas e 
cauas soterranhas» (VC); «E em tãto 
o emperador fez derribar o castello 
e derribarõ as cauas» (HV); «teus 
jmmijgos te çercarom em cauas e 
baluartes» (EE).

cavadura, subs. (do lat. cavatura-m). 
Cavidade; buraco. Formas: cauadura 
(VC, 1); cauaduras (VC, 2). Contextos: 
«e a cõsijraçõ e a cauadura daquestas 
cousas fazem fructificar a cõsciẽcia 
da religiõ» (VC); «E bem se diz que a 
poomba sta em os furados da pedra. e em 
as cauaduras do vallado ou da parede» 
(VC); «e nom teera algũas impresoões 
nem cauaduras as quaaes agora tem» 
(VC).

cavala ,  subs.  (do lat.  caballa-m). 
Provavelmente o estrume originado 
pelos cavalos. Formas: caualla (VC, 
1). Contexto: «queria lãçar esterco e 
caualla darredor» (VC).

cavalaria ,  subs. (do lat. medieval 
caballaria-m). Instituição medieval 
própria da nobreza feudal; feito de armas 
empreendido por cavaleiros; guerra com 
cavaleiros. Formas: caualaria (S, 2; TC, 
1; VC, 1; HV, 1; EE, 1); caualarias (TC, 
1); caualarya (EE, 1); cauallaria (S, 1; 
VC, 17; HV, 3; EE, 5); cauallarias (VC, 
2); caualerya (HV, 1); caualleria (VC, 
5); cauallerias (VC, 1). Contextos: «E 
peculyo castrense he o que sse ganha na 
caualaria per soldo de rrey ou doutro 
gramde senhor» (S); «Destas cousas 
se deue de gardar e quytar o que quer 
fazer peemdença uerdadeyra, scilicet, de 
caualaria mercadoria» (TC); «multidom 
de caualaria do çeeo» (EE); «mal 
despẽde em caualarias e ẽ armas e ẽ 
caualos» (TC); «quando a bemauẽturada 
virgem ante da pousada visse a grande 
caualarya tomou ho minino da mãjadoira 
nos seus braços» (EE); «este sacramento 
aparelha pera a cauallaria spiritual» (S); 
«entrou na çidade cõ grãde cauallaria» 
(HV); «o boo prellado o qual he chamado 
ãgeo do senhor das cauallarias he 
temeroso e spantoso aos obstinados» 
(VC); «nos somos aquy cõ grãde gente 
e boa caualerya que asaz lhe daremos 
que fazer» (HV); «ca toda aquesta 
presente vida he caualleria ou pelleja 
e escaramuça» (VC); «outorguame seer 
alonguado dos pecados e fazer a elle 
cauallerias» (VC).

cavaleiro, subs. (do lat. caballariu-m). 
Militar de cavalaria; nobre; aquele que 
anda a cavalo. Formas: caualeiro (S, 
3; VC, 2; C, 1; EE, 2); caualeiros (S, 6; 
TC, 2; VC, 2; C, 1; EE, 4); caualeyro 
(S, 3; TC, 2); caualeyros (S, 5; VC, 
2; HV, 1); caualleiro (VC, 18; HV, 3; 
EE, 2); caualleiros (VC, 33; HV, 6; 
EE, 10); cauallejro (VC, 1); caualleros 
(VC, 1); caualleyro (VC, 8; HV, 8; EE, 
5); caualleyros (VC, 19; HV, 30; EE, 
5); cauelleiros (VC, 1). Contextos: 
«A permeira he huũ synal que punhã 
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antigamẽte ao caualeiro ẽ no braço por 
honrra» (S); «asy como os synaaes das 
feridas para a gloria do caualeiro» (EE); 
«rões e ricos homens e caualeiros que tem 
moradas em diuerssos lugares» (S); «Itẽ 
aos caualeiros, se roubam se apremam 
os pobres» (EE); «as virtudes que som 
as armas dos caualeiros de Christo» 
(EE); «Ho caualeyro simplez que nõ 
ha muytas moradas deuese confesar 
ao rrector» (S); «se he peom trabalha 
por seer escudeyro e depois descudeiro 
trabalha por seer caualeyro» (TC); 
«como quer que os que som caualeyros 
hacustumam de estar em pee quando sse 
leem as pistolas de Sam Paulo ha onrra 
delle» (S); «e forom por conto vinte mill 
caualeyros» (HV); «Mas foy vẽtura de 
huũ caualleiro que todos os judeos que 
erã grandes e valẽtes ouue» (HV); «de 
angeos que som caualleiros e seruẽ ao 
rey eternal» (VC); «Certas o cauallejro 
que stremado he em a batalha» (VC); «nõ 
se chamauã caualleiros por cauallaria. 
nem erã caualleros segũdo os dagora 
que som pessoas de linhagẽ e nobres» 
(VC); «Elle era senhor: e eu seruo. elle 
emperador e eu caualleyro» (VC); «E 
nõ se chamauã assy caualleyros se nõ 
porque eram os algozes robustos rijos e 
de grãdes corpos e despostos para todo 
mal» (VC); «pareçe que eram cauelleiros 
romaãos» (VC).

cavalgada , subs. (do lat. medieval 
cavalgata-m). Grupo de pessoas a 
cavalo; marcha a cavalo. Formas: 
caualgada (EE, 2). Contextos: «com 
grande caualgada resurgyo da morte aa 
vida» (EE); «esta foy a mayor caualgada 
que aquela primeira quãdo roubarõ em 
Egypto os copos de ouro e prata» (EE).

cavalgadura, subs. (cavalgado + -ura). 
Animal que se monta; besta. Formas: 
caualgadura (VC, 1); caualgaduras (VC, 
1); caualguadura (VC, 2). Contextos: 
«E assi na caualgadura e em o vestido e 
em o comer e ẽ todo outro corregimẽto» 

(VC); «E que sera pois de muytos 
prellados que caualgam com mujtas 
em caualgaduras do patrimonio do 
crucificado e dos beẽs ecclesiasticos» 
(VC); «Morada digo: aquella em que 
steueste no presepio e onde fezeste a 
cea. e a tua caualguadura que foy a sua 
cõ burrinho» (VC).

cavalgar, vb. (do lat. caballicare). Montar 
a cavalo. Formas: caualga (VC, 2); 
caualgado (S, 2); caualgãdo (VC, 1; HV, 
2); caualgam (VC, 1); caualgando (EE, 
1; RP, 1); caualgar (EE, 1); caualgara 
(VC, 1; EE, 1); caualgarõno (HV, 1); 
caualgasse (VC, 2); caualgou (VC, 3; 
HV, 2); caualguãdo (VC, 2); caualguar 
(VC, 1); caualgue (TC, 1). Contextos: «e 
quando a jra caualga sobre nos» (VC); 
«E andara a pee e nũca caualgado» (S); 
«nũca deue amdar caualgado» (S); «e 
que entrasse na çidade de Jherusalem 
caualgãdo em çima da asna» (VC); «E 
que sera pois de muytos prellados que 
caualgam com mujtas em caualgaduras 
do patrimonio do crucificado e dos beẽs 
ecclesiasticos» (VC); «sera em continuo 
mouimento, ou caualgando, ou andãdo 
temperadamẽte» (RP); «nõ o leixarõ 
caualgar em ousso mas ante em lugar 
de seella» (EE); «nem caualgara em 
asna» (EE); «e caualgarõno em huũ 
roçim e leuarõno fora da çidade açerca 
da põte» (HV); «Ex quã humildosa besta 
e animalia escolheo Christo rey dos 
reys em que caualgasse quãdo ẽtrasse 
em Jherusalem» (VC); «e caualgou 
e veo onde estaua Titus» (HV); «ou 
caualguãdo primeiro sobre a asna e 
depois sobre o burro» (VC); «e de si 
tornou a caualguar e asseẽtou se outra 
vez em çima da asna» (VC); «nũca 
caualgue em besta nem em carro» (TC).

cavalheiro, subs. (do lat. caballariu-m, 
pelo cast. caballero). Nobre; cavaleiro. 
Formas:  caua lhe i ros  (VC,  2 ) . 
Contextos: «E assi he do stado dos 
homẽs como he do jogo dos estaques ou 
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do ẽxadres ẽ o qual ha rey e caualheiros 
e velhos e mãçebos e grãdes e pequenos» 
(VC); «a companha dos caualheiros e o 
meirinho moor» (VC).

cavalo, subs. (do lat. vulgar caballu-m). 
Mamífero domesticado da família dos 
Equídeos. Formas: caballo (VC, 1); 
cauallo (HV, 4; VC, 14; EE, 5; RP, 
1); cauallos (S, 1; VC, 11); caualo 
(TC, 2); caualos (TC, 2; VC, 1; HV, 
1). Contextos: «queriam per braados 
e bouzios e per pregarias a caballo» 
(VC); «todos se armassem de pee e de 
cauallo» (HV); «assy como dizemos que 
podera auer algũa semelhãça cõ o homẽ o 
cauallo ou boy» (VC); «como o cauallo 
ou alimaria que nõ tẽ emtendimento» 
(EE); «nõ pode andar ẽ cauallo ou besta» 
(RP); «os que leuan ou enuiã cauallos 
e armas e outras coussas neçessarias 
aos mouros e infiees» (S); «corrias teu 
caualo per logar que nõ he acustumado 
pera correr» (TC); «Nõ queirades seer 
feytos como caualos» (TC); «que 
diremos dos caualos e ornamẽtos 
delles» (VC); «bufaros e boys e caualos 
mandamos matar» (HV).

cavamento, subs. (de cavar + -mento). 
Ato ou efeito de cavar; escavação. 
Formas: cauamẽto (VC, 1). Contexto: 
«Ou o cauamẽto he o conheçimẽto dos 
pecados» (VC).

cavão, subs. (de cavar + -ão). Cavador; 
ganhão. Formas: cauõoes (C, 1). 
Contexto: «Os cauõoes e braçeiros e 
ganha dinheiros cada huum .xx. reaes» 
(C).

cavar, vb. (do lat. cavare). Revolver a terra 
com um instrumento agrícola; escavar; 
abrir um buraco; esculpir. Formas: 
auia cauado (S, 1); caua (VC, 2); cauã 
(VC, 4); cauada (VC, 2); cauado (VC, 
2); cauãdo (VC, 1); cauados (VC, 2); 
cauam (EE, 2); cauar (TC, 3; VC, 9; 
C, 1; EE, 2); cauarõ (VC, 1); cauarom 
(VC, 1); cauasse (VC, 1); cauassem 
(VC, 1); cauasses (VC, 1); caue (VC, 

2); cauẽ (VC, 1); cauou (VC, 1; EE, 1); 
era cauado (VC, 1); estaua cauado (S, 1); 
fora cauado (VC, 1); seja cauada (VC, 
1); som cauadas (VC, 1). Contextos: 
«o qual auia cauado em na pedra» 
(S); «Segũdo o homẽ caua a parede e 
veras cousa de auorreçer» (VC); «caua 
o corpo e forçosamẽte lhe arranca a 
alma» (VC); «E onde os ladroões cauã 
e furã e furtã» (VC); «era hũa lapa ou 
casa redõda cauada em hũa pẽna ou 
penedo» (VC); «staua de sub huũ penedo 
cauado» (VC); «mas em cauãdo vera o 
auorreçimẽto que ha em elles e auera 
vergonha» (VC); «e mesturallo ally cõ 
os dinheiros da prata que som cunhados 
e cauados de ymageẽs» (VC); «onde os 
ladroões cauam e furtam» (EE); «melhor 
he no domĩgo cauar que nõ dançar» 
(TC); «Os que vam aa Estremadura ou 
a outras partes gançar dinheiro a cauar 
ou a outros seruiços, cada huum .xxx. 
reaes» (C); «nõ podessem os judeos 
auer ocasyom de dizer se fora em terra 
que a cauarõ e abrirõ» (VC); «Se o 
sepulcro fora em terra que poderam dizer 
que cauarom a terra e que o furtarom» 
(VC); «e enfraqueçendo e canssando 
(se cauasse. E adur se partia)» (VC); 
«e como quer os adubadores della a 
cauassem e alporcassẽ darredor do pee 
cõ alferçe de aguda ẽuẽçõ» (VC); «mas 
booa cousa seria que ãte cauasses ou 
pedisses como mẽdigo» (VC); «atees 
que a caue adubãdoa e corregendoa» 
(VC); «ou de teerẽ aas cõ que voem 
asinha ou que tenhẽ hunhas cõ que 
cauẽ» (VC): «cauou a terra e escõdeo 
o dinheiro do seu senhor» (EE); «E na 
parte de contra o aguiam da quella lapa 
era cauado o moymento do senhor» 
(VC); «A segũda dõde disse que hy 
estaua cauado em a pedra» (S); «Se o 
sepulcro em a terra fora cauado poderam 
fizer os judeos que seus discipollos o 
socauarõ e furtarõ» (VC); «contradizer 
que nõ seja cauada a casa cõ alferez do 
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diaboo» (VC); «mas stã em elles como 
em desterro ou carçer vijndo a sentẽça nõ 
som cauadas cõtra seus tallẽtes» (VC).

caveira, subs. (do lat. calvaria-m). Crânio 
os ossos da face descarnados. Formas: 
caaueira (VC, 1); caaueiras (VC, 3); 
caaueyra (VC, 5). Contextos: «nõ 
queiras tu desemparar por as tripas ou 
ẽtradanhas da tua misericordia a my 
vermẽ çujo e cam morto. e caaueira 
podre» (VC); «porẽ se chamaua Caluarie 
ou loguar das caaueiras caluas» (VC); 
«porque o corpo de tamta nobreza e 
excellemcia se trautaua assy como huũa 
caaueyra vil» (VC).

caverna, subs. (do lat. caverna-m). 
Gruta; cova. Formas: cauerna (VC, 1); 
cauernas (VC, 4). Contextos: «E fogyo 
e foysse meter em vna cauerna ou coua 
a qual agora he chamada Gallicãto» 
(VC); «e em elles e nas suas cauernas 
te esconderas» (VC); «sayrã os homẽs 
das cauernas e aberturas ou furados e 
andarã como sandeos fora de si» (VC).

cavernoso, adj. (do lat. cavernosus, a, um). 
Cheio de cavernas ou buracos. Formas: 
cauernosos (VC, 1). Contexto: «auemdo 
emguanosos coraçoões e cauernosos 
como spongea» (VC).

cavidar, vb. (do lat. *cavitare, freq. de 
cavere). Acautelar; precaver. Formas: 
cauida (VC, 4); cauidã (VC, 1); cauida 
te (VC, 1); cauidaae vos (VC, 2); 
cauidado (VC, 1); cauidãdo (VC, 1); 
cauidãdo te (VC, 1); cauidae vos (VC, 
1); cauidam (VC, 1); cauidando me (VC, 
1); cauidar (TC, 3; VC, 13); cauidaria 
(VC, 1); cauidarse (VC, 2); cauidasem 
(VC, 1); cauidassem (VC, 1); cauidate 
(VC, 1); cauidaua (VC, 2); cauide (VC, 
5); cauidem (VC, 1); cauidemos (VC, 
6); cauidemos nos (VC, 1); cauidense 
(VC, 1); cauidensse (VC, 1); cauides 
(VC, 1); cauidese (VC, 2); cauidẽsse 
(VC, 1); cauido me (VC, 1); cauidou 
(VC, 1); cauydãdose (VC, 1); cauyde 
(VC, 1); cauydẽ (VC, 1). Contextos: 

«Se o temor dos homẽs nos cauida e 
desuia das cousas ĩcoueniẽtes muyto 
mais o fara o amor de Christo» (VC); 
«Empero nõ se cauidã ou guardã de 
caer em elle» (VC); «e por tãto cauida 
te que em tua oraçõ ou cõtẽplaçõ nõ 
reçebas algũas cõsollaçoões» (VC); 
«e cauidaae vos do formẽto» (VC); 
«eu seja quite e cauidado assy da 
injuria do proximo» (VC); «cauidãdo e 
fallando veẽdo e oujndo» (VC); «de feito 
cauidãdo te da sua cõpanhya e da razõ» 
(VC); «cauidae vos de toda auareza» 
(VC); «nem se cauidam nem ham 
temor de os fazer» (VC); «cauidando 
me dos pecados» (VC); «Item se deue 
cauidar o sacerdote que nõ dee gramde 
peendença» (TC); «e se os cauidar nõ 
poder tireos» (TC); «Moor peemdença 
ha mester aquele que torna ao pecado 
que ia confessou e se delle nom quis 
cauidar» (TC); «Quẽ estas cousas 
bẽ o olhaste aginha se cauidaria da 
auareza» (VC); «porque cauidarse deue 
a trabalhosa de nõ seer rõçeira» (VC); 
«e requeria seus perseguidores que se 
cauidasem de sua malicia e castigassẽ» 
(VC); «se se nom cauidassem da quella 
cobijça» (VC); «Cauidate de seeres 
sculdrinhador» (VC); «A nos cauidaua 
e ensinaua» (VC); «cõ door se cauide 
e emende» (VC); «e que ajam porem 
medo os outros e se cauidem de malles» 
(VC); «A primeira que nos cauidemos e 
guardamos que nos nõ sejamos traydores 
e enganadores» (VC); «cauidemos nos 
pois que nõ stemos na ygreja em rijsos 
e em palrras» (VC); «Cauidense pois 
os maldizentes e os enfamados dos 
proximos» (VC); «Cauidensse pois os 
maldizentes» (VC); «que ou nõ saybas 
pecar ou que nom queiras e que te 
cauides» (VC); «cauidese de se aleuantar 
das virtudes» (VC); «Cauidẽsse pois os 
pastores e rectores de escandelizar os 
subditos» (VC); «e assi como de causa 
leue cauido me delle e leyxoo como 
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cousa empeeçiuel» (VC); «como se 
cauidou de todo scandallo» (VC); 
«cauydãdose e fazendo abstinencia 
de todollos deleitos e superfluydades» 
(VC); «outorgua me outrosi que eu me 
cauyde do formẽto da ensinãça peruersa» 
(VC); «e diz que se cauydẽ delle como 
de gostar çumos mortaaes» (VC).

cavilação, subs. (do lat. cavilatione-m). 
Ardil; astúcia. Formas: cauilaçom (S, 
1). Contexto: «E sse por cauilaçom e 
sutileza ou maliçia do vogado» (S).

caxa, subs. O mesmo que caixa. Formas: 
caxas (VC, 2). Contextos: «metemos 
nas arcas e balas e caxas» (VC); «empero 
mediantes nouas e limpas caxas» (VC).

cear, vb. (do lat. cenare). Comer a ceia; 
tomar a última refeição do dia. Formas: 
ceando (VC, 2); çeando (VC, 1); çear 
(VC, 4; EE, 1); ceara (VC, 2); çearey 
(S, 1); çeean (S, 1); ceaste (VC, 1); 
ceaua (VC, 1); çeauã (VC, 1); ceou 
(VC, 1); çeou (S, 2; EE, 2). Contextos: 
«Estando elles ceando» (VC); «Jhesu 
stando çeando em casa de Symon» 
(VC); «assentados aa mesa em huũ 
paaço pera çear em Jherusallem» (EE); 
«em o monte de Syon ençarrados no 
sobtam defundo dõde ceara o senhor» 
(VC); «eu entrarey a elle e çearey con 
elle e elle comigo» (S); «asi como os 
que fazem grossos e çeean das viandas» 
(S); «depois que ceaste. deste o teu 
corpo e sangue aos discipollos por tua 
memoria» (VC); «e com que ceaua e 
comia» (VC); «Mas como he esto que 
elles çeauã aseentados aa mesa» (VC); 
«e com Judas treedor a huũa mesa e a 
huũ talhador ceou» (VC); «como Judas, 
que çeou cõ elle e despois trouueo aa 
morte» (S); «tomou ho calez depois que 
çeou e disse» (EE).

cedo, adv. (do lat. cito). Antes do tempo 
próprio. Formas: cedo (S, 1; VC, 38); 
çedo (S, 3; TC, 1; VC, 31; EE, 2; RP, 
1). Contextos: «Cedo, delicado, muito 
asinha e com estudo» (S); «Outrossy lhe 

disse aquello que o fizesse cedo» (VC); 
«propoendo de se confesar o mais çedo 
que podese» (S); «me trigo por acabar 
mays çedo que deuia» (TC); «muy de 
çedo scolheo as asperezas do heremo» 
(VC); «em aquella regiom queẽte as 
aruores mais çedo enfloreçẽ» (EE); 
«porque a apostema mais çedo e milhor 
seja madura» (RP).

cedro, subs. (do grego κέδρος, pelo 
lat. cedru-m). Árvore da família das 
Pináceas. Formas: cedro (VC, 5; EE, 
1); çedro (VC, 1; EE, 2); cedros (VC, 
1); çedros (VC, 1). Contextos: «onde 
cõ temor se aballa o cedro do Libano 
do parayso» (VC); «Como cedro em 
o Libano som ẽxalçada» (EE); «Como 
çedro em o Libano som enxalçada» 
(EE); «E chamasse asy porque em 
aquella ribeira ha mujtos cedros» (VC); 
«aleuantẽ se e emxalçẽ se como çedros 
do Libano» (VC).

cefálica, subs. (do grego κεφαλικός, 
relativo à cabeça, pelo lat. medieval 
cephalicus, a, um). Uma das veias. 
Formas: çephalica (RP, 2). Contextos: 
«seja sangrado em a vea de çephalica 
açerca do dedo polegar» (RP); «façase 
a sangria de çephalica daquelle meesmo 
lado» (RP).

cegante, adj. (do lat. caecante-m, part. 
presente de caecare). Que cega; que 
ofusca. Formas: çegante (VC, 1). 
Contexto: «e que sera se nam scoridam 
çegante e soõbra da morte» (VC).

cegar, vb. (do lat. caecare). Privar da 
vista; ficar sem ver; fascinar. Formas: 
çeega (S, 1); çega (S, 2; VC, 2; EE, 2); 
çegados (VC, 2; EE, 1); cegarõ no (VC, 
1); çegaua (VC, 1); cegou (VC, 1); çegou 
(EE, 2); çegua (VC, 6); çeguãdo (VC, 
1); çeguados (VC, 1); çeguam (VC, 
1); çeguamos (VC, 1); çeguar (VC, 2); 
çeguarõ (VC, 1); forom ceguados (VC, 
1); som ceguados (VC, 1); stam çeguados 
(VC, 1). Contextos: «Ho quarto çeega 
ao coraçõ» (S); «Quẽ aa luxuria serue 
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a uõtade tẽ çega» (S); «a yra çega o 
olho do pensamẽto» (EE); «tantos 
foron os judeus çegados e ygnorãtes» 
(EE); «seus aduersayros prenderõ 
e cegarõ no» (VC); «mas porque a 
soberba os çegaua» (VC); «O sãdeus a 
vossa malicia vos cegou» (VC); «pello 
demasiado resplandor que o çegou» 
(EE); «porque em tõ se çegua o olho cõ 
o fogo da cobiça carnal» (VC); «ou os 
entendẽdo peruersamẽte e escurentando 
e çeguãdo a ensinãça de Christo» (VC); 
«os gentios e çeguados per error» (VC); 
«por que çeguam os olhos do coraçom» 
(VC); «Nos tãgemos outrosi o senhor 
quãdo nos çeguamos a elle cõ ffe ĩteira 
e verdadeira» (VC); «ou por o diaboo 
çeguar nõ vee o seu pecado» (VC); 
«porque a malicia e a enueja te çeguarõ 
e nõ quisiste conheçer» (VC); «mas 
por odio e enueja forom ceguados» 
(VC); «Mas alguũs mizquinhos assy 
som ceguados que tam sol nom querem 
conhoçer suas mingoas» (VC); «E ajnda 
sobre sy tãto stam çeguados per o diaboo 
por se escusar» (VC).

cego, subs., adj. (do lat. caecus, a, um). 
Privado de visão. Formas: cega (VC, 
1); çega (S, 1; VC, 1); cego (S, 2; TC, 2; 
VC, 8; EE, 2); çego (S, 4; VC, 74; EE, 
23); cegos (S, 1; VC, 9; EE, 2); çegos 
(S, 1; VC, 59; EE, 19); cegua (VC, 2); 
çegua (VC, 9); çeguo (VC, 7); çeguos 
(VC, 15). Contextos: «e tal como cega 
sem filho por tanto mereçerõ de veer 
millagre» (VC); «Quẽ aa luxuria serue 
a uõtade tẽ çega» (S); «Nõ pode pero tã 
çega seer que nõ aja alguũ conhoçimento 
da verdade» (VC); «ante deue dar aho 
cego que nõ aho mãco» (S); «se hũ 
cego quiser guyar outro cego ambos 
cayrã na coua» (TC); «mas o cego ou o 
desauisado que se fere na pedra: este he 
scandalizado» (VC); «mudo e ssordo e 
çego» (S); «Ca se ho çego guya ao cego: 
ambos e dous cayram na coua» (EE); 
«em outra maneyra seriã cegos» (S); 

«mais os leterados e phariseus cegos de 
mallicia nõ entenderom o que leeram» 
(EE); «sordos, mudos, çegos» (S); «Ca 
todos eramos çegos» (EE); «Oo sandia 
cegueira e cegua sandice de judeos 
desauẽturados» (VC); «nõ ha hy cousa 
tã çegua como he o perijgo da brãdura» 
(VC); «O luz de dẽtro alumea o çeguo 
per satisfaçõ» (VC); «alumea per graça 
aquelles que som çeguos das treeuas dos 
pecados» (VC); «per alumeamẽto dos 
çeguos» (VC).

cegueira, subs. (de cego + -eira). Falta 
de visão; ignorância. Formas: cegueira 
(VC, 5); çegueira (VC, 5); çeguera 
(VC, 1); cegueyra (VC, 1); çegueyra 
(VC, 2); çeigueira (VC, 1). Contextos: 
«Oo sandia cegueira e cegua sandice 
de judeos desauẽturados» (VC); «os 
discipollos forom mouidos a pregũtar 
porque razom lhe veera a çegueira» 
(VC); «vem hũa çeguera de poo da 
cobijça terreal» (VC); «em o qual 
fogirom as treeuas da cegueyra» (VC); 
«Onde he de notar que a çegueyra do 
coraçõ ou spiritual se causa e vem 
per tres causas» (VC); «A qual cousa 
significa a çeigueira delles» (VC).

ceguidade, subs. (do lat. caecitate-m). 
Cegueira; falta de visão; ignorância. 
Formas: çegidade (S, 1); ceguidade (S, 
1; VC, 2); çeguidade (S, 2; VC, 16; EE, 
1); çeguidades (VC, 1); cegujdade (VC, 
1); ceguydade (EE, 1); çeguydade (S, 1; 
VC, 1); çiguidade (VC, 1). Contextos: 
«por ha turbaçon do ẽtendimento e por 
çegidade da võtade» (S); «Ceguidade, 
mal pensar, incõstamcia» (S); «depois 
da çeguidade em que estauã pellos 
pecados» (S); «(Os neycios) pella 
çeguidade do entendimẽto» (EE); 
«e faz doores de gota em nos pees. e 
agrauamẽto das cabeças e çeguidades» 
(VC); «Mas a cegujdade dos judeus 
foy muy marauilhossa de creerẽ» (VC); 
«escuridade emtranhauel he dicta ha 
ceguydade do pensamento» (EE); «a 
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primeira he çeguydade da vontade» 
(S); «e se marauilha da çiguidade dos 
homẽs» (VC).

ceia, subs. (do lat. cena-m). Ato ou efeito 
de cear; última refeição do dia; a última 
ceia celebrada por Jesus Cristo. Formas: 
cea (VC, 44); çea (S, 4; VC, 32; C, 1; 
EE, 8); ceas (VC, 1); ceea (S, 3; VC, 
2; EE, 1); çeea (S, 9; VC, 8; EE, 22); 
ceeas (VC, 1); çeeas (VC, 1); çeya (VC, 
2). Contextos: «E des entom nom veo 
a Jherusalẽ segundo ante fazia: atees o 
dia da cea» (VC); «e foy conposto no 
ajuntamẽto da çea» (S); «O sacramento 
da eucaristia estabelleçeo aa quinta feira 
da çea dandolhe poder de cõsagrarem 
ho seu corpo e sangue» (C); «chama 
os homeẽs aa çea do senhor» (EE); 
«cõpria que cadahuũ disesse e ouuisse 
a seu proximo. e em todos jantares e 
ceas» (VC); «E desta ceea dezia Sam 
Lucas: huũ omen fez hũa grande ceea 
e chamou muitos» (S); «a diz a quinta 
feira da çeea» (S); «depoys da çeea 
disse aos seus diçipollos» (EE); «E que 
faziam suas ceeas pobres e tẽperadas» 
(VC); «pera tractar as cousas carnaaes 
assi como nas çeeas» (VC); «e fez de 
beneficio e çeya ou conuite tẽporal» 
(VC).

ceifa, subs. (do árabe çayfâ, verão). Ato ou 
efeito de ceifar; segada; corte do trigo 
nos campos. Formas: çeifa (EE, 1); 
çeyfa (EE, 1). Contextos: «atee a fym do 
mũdo e ẽ o tempo da çeifa» (EE); «atee 
o tempo da çeyfa» (EE).

ceitil, subs. (do árabe sebti, de Ceuta). 
Moeda do reinado de D. João I que 
valia um sexta do real; uma quantia 
insignificante. Formas: çeitil (EE, 
1); çeytil (EE, 1). Contextos: «atee o 
derradeiro çeitil» (EE); «atee que ha 
penna dos pecados veniaaes se pague 
huum pequeno çeytil» (EE).

cela, subs. (do lat. cella-m). Aposento de 
um religioso; cubículo. Formas: cella 
(VC, 9); çella (VC, 1; EE, 1); cellas (VC, 

1); çellas (C, 2). Contextos: «O qual 
stando huũ dia em sua cella atormẽtado 
grauemente daquesta paixom e door foy 
aly a elle fecta hũa voz deçima entẽdida 
que dizia» (VC); «trabalharon por tres 
vezes cõ os diaboos por deitallo de sua 
çella» (EE); «stauam em hũas cellas que 
stauam a cerca do templo» (VC); «nas 
crastas e çellas» (C); «em refertoiro, nem 
çellas, nẽ dormitorios» (C).

célabro, subs. O mesmo que cérebro. 
Formas: cellabro (VC, 1). Contexto: 
«e atees as entradanhas do cellabro foy 
trespassada» (VC).

celar, vb. (do lat. celare, ter em segredo). 
Encobrir; esconder; guardar. Formas: 
çela (S, 1); çelar (S, 1). Contextos: «E 
dizesse açelando, que quer dizer ẽcobrir, 
por que çela e ẽcobre as coussas sacretas 
de Deus» (S); «o saçerdote nom he teudo 
a o çelar, mas deueo descubrir» (S).

celebração, subs. (do lat. celebratione-m). 
Ato ou efeito de celebrar; realização de 
um ritual religioso. Formas: çelebraçan 
(S, 1); çelebraçõ (S, 1). Contextos: «sse 
enbarguaria ha çelebraçan» (S); «deue 
hy ser mesturada augua na çelebraçõ» 
(S).

celebramento, subs. (de celebrar + 
-mento). Ato ou efeito de celebrar; 
celebração. Formas: çellebramento (C, 
1). Contexto: «por ysso lhes damos 
despaço a que esto façam des o dia do 
çellebramento deste nosso signado a 
huum anno» (C).

celebrar, vb. (do lat. celebrare). Efetuar 
uma cerimónia religiosa; celebrar a 
missa; festejar. Formas: celebra (TC, 
2; EE, 2); çelebra (S, 18; EE, 1); çelebrã 
(C, 1); çelebrãdo (S, 1; C, 1; EE, 1); 
celebram (TC, 1; VC, 1); çelebram (S, 
2; C, 1); çelebramdo (S, 2); celebramos 
(VC, 1); çelebramos (S, 1); çelebran 
(S, 1); çelebrando (S, 2); celebrar (SG, 
1; S, 1; TC, 1; VC, 2); çelebrar (S, 74; 
VC, 2; HV, 1; C, 10; EE, 1); çelebrara 
(S, 2); çelebraram (S, 1); çelebrarẽ (C, 
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1); çelebrarom (EE, 1); çelebrase (S, 
3); çelebrãse (S, 1); çelebrassen (S, 1); 
çelebraua (S, 1); çelebrauã (S, 1); çelebre 
(C, 1); çelebrẽ (C, 1); çelebrem (S, 2; 
C, 2); celebren (S, 1); çelebrou (S, 3; C, 
1); cellebra (VC, 5); çellebra (S, 3; EE, 
4); çellebrã (VC, 1); cellebraae (VC, 1); 
cellebrada (VC, 2); çellebrãdoo (C, 1); 
çellebram (C, 2); cellebramos (VC, 5; 
EE, 1); çellebramos (VC, 2; C, 1; EE, 
2); çellebran (S, 1); cellebrar (VC, 7); 
çellebrar (S, 2; C, 4); çellebrara (VC, 
1); çellebrarem (C, 1); çellebrares (VC, 
1); cellebrarey (VC, 1); cellebre (VC, 
2); çellebrem (C, 1); forõ cellebrados 
(VC, 1); fosse çelebrado (S, 1; C, 1); foy 
çelebrado (S, 1); ouue çelebrado (S, 1); 
seer çelebrada (S, 3); ser çelebrado (S, 
1). Contextos: «quem celebra em outra 
guysa senom como celebra a ygreia 
arçobispal sete meses de peemdẽça» 
(TC); «Oje celebra a sancta madre ygreja 
a solempnidade do spiritu sancto» (EE); 
«quando quer que algũa cousa dam ao 
que çelebra» (S); «a todos e cada huũ 
dos suso ditos que nõ çelebrã» (C); «tal 
clerigo çelebrãdo nõ pode ser absolto 
se nom pello bispo» (S); «O .xxix. he 
os que depois de comer ou de beuer 
celebram ou cantam na eigreia» (TC); «e 
assy serue aos menistros que çelebram 
os diuinaees ofiçios» (S); «saluo en tẽpo 
de neçesidade çelebramdo cõ vynho 
sem augua ou con augua sen vinho» 
(S); «E dereitamẽte honrramos ainda e 
celebramos per cincoẽta dias o stado da 
bẽauenturãça vjndoyra» (VC); «muito 
mais ao tempo que çelebramos aqueste 
sancto sacramẽto» (S); «e os outros 
saçerdotes que nela çelebran» (S); 
«sse çelebrando o ssaçerdote sse sse 
acorda que esta em pecado mortal» (S); 
«quẽ cãtar misa e nõ comũgar deue de 
fazer peendẽça huũ ano e nõ celebrar» 
(TC); «a moor parte da gente era a 
çelebrar a festa a Jherusalem» (HV); 
«Outrosi se çelebrara ẽ a sexta, por que 

en tal ora foy cruçificado e posto ẽ na 
cruz» (S); «E despoys Sam Pedro en 
Ãtyochia e Sam Marcos em Alexamdria 
çelebraram a myssa» (S); «aquelles 
que nõ tiuerẽ mitra e bago e ornamẽtos 
neçessarios pera çelebrarẽ, os ajam» 
(C); «as quaaes vodas se çelebrarom 
no ventre da virgem» (EE); «Se alguũ 
despois que ouuese comido ou bebydo 
çelebrase» (S); «E çelebrãse as ordeẽs 
sacras em ssabado» (S); «mais sse con 
algũa destas çelebrassen» (S); «por 
aquelles por quen ho çelebraua ante 
que fezesse mẽçõ e roguasse por elles» 
(S); «nas quaees çelebrauã myssas» 
(S); «nehuum clerigo seja tam ousado 
que çelebre missa sem primeiro rezar as 
matinas» (C); «Constituiçam segunda, 
que os abades e priores çelebrẽ missa 
nas festas prinçipaes com mitra e bago» 
(C); «pero ha hy alguũs que deuen seer 
defendidos que nom çelebrem» (S); 
«quanto lhes Deus der ha entender, 
celebren ho hofiçio diuinal» (S); «en 
no consselho que çelebrou em Craro 
Monte» (S); «tralladou pera o dia e tẽpo 
em que se agora cellebra» (VC); «sse 
o que çellebra pemssa outra coussa 
quãdo diz as palauras» (S); «e por 
aquesto se çellebrã os sagrados e sanctos 
mysterios» (VC); «(fazee) ou cõfazee 
e cellebraae» (VC); «nẽ cellebrada 
tam sollẽpne pascoa em a terra» (VC); 
«mas dandoo outrem afora saçerdote 
ou çellebrãdoo algũas pessoas antre 
si» (C); «E mays ẽ espeçial aquelles 
que çellebram por que ham de tomar o 
sacratissimo corpo e sangue de nosso 
senhor» (C); «en este dia cellebramos 
memoria de tres festas» (EE); «fezemos 
huuã cõstituiçã no sinado que ora 
çellebramos» (C); «por que alguũs a 
çellebran o dia que foy martirizado» 
(S); «por razão da solẽnidade da festa 
que ia começarõ de cellebrar e honrrar» 
(VC); «começem de çellebrar e digam 
misa ao menos tres uezes cada huũ 
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anno» (C); «e çellebrara com a sua 
propria majestade e poderio» (VC); 
«E os saçerdotes que non çellebrarem 
segundo em çima he declarado» (C); 
«a vida presente he combatida cõ os 
toruoões da mallicia de çellebrares as 
nouas festas spirituaaes» (VC); «Nom 
comerey jamais nẽ cellebrarey em figura 
e semelhãça» (VC); seja stabelleçida. 
e se cellebre e faça» (VC); «çellebrem 
e dem pausadamente» (C); «nẽ forõ 
cellebrados alguũs diuinaaes mysterios» 
(VC); «que este sacramento nõ fosse 
çelebrado se nom en sabado de pascoa» 
(S); «o qual foy çelebrado no tenpo do 
papa Siluestre» (S); «homde aquelle dia 
ouue çelebrado o bispo» (S); «E fora da 
ygreja a myssa nõ deue seer çelebrada» 
(S); «por quãto este sacramẽto deue ser 
çelebrado e rreçebido en jejuũ» (S).

célebro, subs. O mesmo que cérebro. 
Formas: çelebro (S, 1). Contexto: 
«que quer dizer vãao e vãydade ou sen 
çelebro» (S).

celeiro, subs. (do lat. cellariu-m). Depósito 
de cereais ou outros produtos agrícolas. 
Formas: celeiro (VC, 1); çeleiro (EE, 
1); celeiros (VC, 1); celleiro (VC, 3); 
çelleiro (VC, 1; C, 1; EE, 2); celleiros 
(VC, 4); celleyro (VC, 3); çelleyro 
(VC, 4); celleyros (VC, 7); çelleyros 
(VC, 3; EE, 1). Contextos: «aquelle 
seja o teu celeiro. e elle seja tua adegua 
e tua bolsa» (VC); «o trijgo apanhayo e 
põdeo ẽ meu çeleiro» (EE); «os celeiros 
se rõpiã por seerẽ muyto cheos» (VC); 
«furado no costado: acreçentado na 
morte: apanhado no celleiro» (VC); 
«ho manda pagar dentro no çelleiro da 
ygreja» (C); «e que ajamos prouissõ 
e guarda delle nos celleiros e couaas» 
(VC); «onde se guarda o pã .s. celleyro» 
(VC); «derribarey os meos celleyros 
e fazellos ey mayores» (VC); «non 
semeeam nem segã: nem recolhen nos 
seus çelleyros» (EE).

celeste, adj. (do lat. coeleste-m). Do céu; 

celestial; divino. Formas: celeste (VC, 
1); cellestes (VC, 1). Contextos: «Onde 
com jncessauel voz como de sua casa 
bem auenturados domesticos e de sua 
çidade celeste» (VC); «nom guerra mas 
paz: os spiritos cellestes aos homẽs de 
boa voõtade em terra» (VC).

celestial ,  adj. (do lat. eclesiástico 
coelestiale-m). Celeste; que está no 
céu. Formas: çelestiaaes (S, 4; EE, 1); 
çelestiaees (S, 4); celestial (S, 1; TC, 1; 
EE, 2); çelestial (S, 6; EE, 1); çelestyal 
(S, 1); çelistiaees (S, 1); celistial (TC, 
1); çelistial (S, 2); çellestiaaes (EE, 3); 
çellestiaees (S, 1); çellestial (EE, 9); 
çellesttial (VC, 1). Contextos: «criou 
todas as coussas que som çelestiaaes e 
terreaaes» (S); «de fallar de cõtenpraçõ 
das cousas çelestiaaes» (EE); «fim 
dos galardõees çelestiaees» (S); «Asi 
fara o meu padre celestial a uos se nõ 
perdoardes aos uossos irmaãos» (TC); 
«Aqui se chama a gloria çelestial» 
(EE); «quãdo vier aas vodas na ygreja 
çelestyal» (S); «tinha huũ pee nas 
coussas temporaees e ho outro nas 
cousas çelistiaees» (S); «a todolos 
sanctos e santas da corte celistial» (TC); 
«e cõtem as cousas neçesarias pera esta 
vida terreal e pera ha çelistial» (S); 
«delle ssejam conpridos de bençom 
e graça çelistial» (S); «Que o tal teen 
prinçipalmẽte respecto aas cousas 
çellestiaaes e eternas» (EE); «non 
se enbargue a contẽplaçom dos beẽs 
çellestiaees» (S); «e ho spiritu de sua 
natureza he çellestial» (EE); «porque 
husando beẽ de taaes cousas pode o 
homẽ percalçar o grato ou gualardõ 
çellesttial» (VC).

celestrial, adj. O mesmo que celestial. 
Formas: celestriaaes (VC, 39; EE, 2); 
çelestriaaes (VC, 7; EE, 6); celestriaães 
(VC, 1); celestriaes (VC, 1); celestrial 
(VC, 62; EE, 3; RP, 1); çelestrial (VC, 
11; EE, 8); cellestriaaees (VC, 1); 
cellestriaaes (VC, 88); çellestriaaes 
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(VC, 14; EE, 1); cellestrial (VC, 131); 
çellestrial (VC, 25; HV, 1; EE, 4); 
cellestrjal (VC, 1); cellestryal (VC, 
1). Contextos: «porque as cousas 
celestriaaes som limpas» (VC); «Assy 
dos çelestriaaes com os da terra e 
do inferno» (EE); «som vntadas e 
salgadas pera auerẽ sabor das cousas 
celestriaães» (VC); «esta faz os homẽs 
celestriaes terreaes» (VC); «quando da 
jmpressam celestrial corrõpẽte ho aar» 
(RP); «esta he a gloria çelestrial» (VC); 
«he perfectamẽte atraydo a cõtemplar as 
cousas cellestriaaees» (VC); «E mais diz 
que todo pecador que cujda nas cousas 
terreaaes e nom cura das cellestriaaes 
nom pode oolhar pera çyma» (VC); 
«quanto a affeiçõ ou esperança das 
cousas çellestriaaes» (EE); «O dador 
muy graado deus da a mj misello o pã 
cellestrial em o regno de deus» (VC); 
«e hyr aa gloria çellestrial» (HV); 
«aaquella folgança de que se allegram 
os que estã no Jherusalem çellestrial» 
(EE); «nom foy feita algũa mençom ao 
regno cellestrjal e da morada perpetua» 
(VC); «nom temporal e terreal. mas o 
cellestryal e eternal» (VC).

cem, num. (do lat. centu-m). De vezes dez; 
um cento. Formas: cẽ (TC, 1; VC, 4); 
çẽ (VC, 4); cem (TC, 1; VC, 3; EE, 2); 
çem (VC, 6; HV, 1; EE, 10); çen (EE, 1). 
Contextos: «aquele seruo achou outro 
seu seruo que lhe deuia cẽ marcos» (TC); 
«o qual lhe deuia çẽ dynheiros» (VC); 
«este ha cem graaos» (TC); «tijnha de 
baixo de sy cem homeẽs darmas» (EE); 
«e dez mnas som assi çem dramas que 
faz dez liuras» (VC); «E mãdou encher 
çem tinas daugoa» (HV); «ou bispo teer 
çem marcos de prata de sua renda» (EE); 
dõde poõe semelhãça do que teẽ çen 
ouelhas e perde hũa» (EE).

cemitério, subs. (do grego κοιμητήριον, 
pelo lat. coemeteriu-m). Recinto onde 
são sepultados os defuntos. Formas: 
çemiterio (S, 1); çemiteryo (S, 1); 

çimiterio (S, 5; EE, 1); çimiterios (C, 
1); çimyterio (VC, 1); çymiterio (VC, 
1). Contextos: «pode seer ẽterrado en 
çemiterio» (S); «emterra ao escomũgado 
no çemiteryo» (S); «se deue ser enterrada 
em çimiterio» (S); «mercarõ huũ campo 
pera çimiterio aos estrãgeiros» (EE); «E 
isto queremos que se guarde assy nas 
ygrejas e çimiterios dellas» (C); «com 
a qual sta huũ çimyterio que chama a 
herança dos homẽs boos» (VC); «e no 
seu çymiterio sera soterrado aa morte 
assy como aqueste rico» (VC).

cenáculo, subs. (do lat. coenaculu-m). 
Compartimento onde se comia; sala 
de jantar. Formas: çenaculo (S, 1). 
Contexto: «Ha quarta no çenaculo 
quãdo hos reprẽdeo que erã ẽcreeos e a 
dureza do seu coraçã» (S).

cenar, vb. (do cast. cenar). O mesmo que 
cear. Formas: çenã (VC, 1). Contexto: 
«porque nõ çenã cõ deuudo feruor» 
(VC).

cenofactoria, subs. (do lat. scenofactoria-
-m). Arte de fabricar tendas. Formas: 
scenofactoria (VC, 1). Contexto: «Paulo 
aprẽdeo a arte que se diz scenofactoria 
que he arte de fazer tẽdas ou tẽdilhoões 
ou cordas» (VC).

censo ,  subs .  (do  l a t .  censu -m ) . 
Recenseamento; rendimento tributável; 
contrato de renda ou pensão. Formas: 
çenso (VC, 1); çensos (S, 1); çẽso 
(VC, 1); çenssos (C, 1); çẽssos (C, 1). 
Contextos: «mostraae me a moeda 
do çenso ou do tributo» (VC); «dos 
dyzemos e premiçias, çensos e trebutos» 
(S); «fosse scripto e obrigado ao çẽso de 
Çesar emperador» (VC); «emolimentos, 
çenssos e luitosas de seu arçediagado» 
(C); «E porẽ nõ som negrigẽtes ẽ 
reçeberẽ os çẽssos e luitosas» (C).

censual, subs. (do lat. censuale-m). 
Referente ao censo. Formas: cẽsual 
(VC, 1). Contexto: «e aquellas leteras 
e dinheiro he aquelle pedaço de metal 
em que se scriuẽ e trazẽdo lhe elles o 
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dinheiro do cẽsual» (VC).
censura, subs. (do lat. censura-m). 

Ato de censurar; pena eclesiástica; 
repreensão. Formas: censsuras (SG, 
2); censura (VC, 1); çẽsura (S, 1). 
Contextos: «encorrerem com todas 
penas ecclesiasticas e censsuras streitas» 
(SG); «Sumario das graças, doaçoẽs 
liberdades deffesas censsuras» (SG); 
«e per censura ecclesiastica e esquiua» 
(VC); «A segũda que deue ser comprido 
de cõsumar e acabar o matrimonyo por 
çẽsura eclesiastica» (S).

centeio, subs. (do lat. centenu-m). Planta 
herbácea da família das Gramíneas. 
Formas: çenteo (C, 1). Contexto: «ho 
trijgo, çenteo e orjo» (C).

centena, subs. (do lat. centena, plural 
de centenus). Cem unidades; cento. 
Formas: centena (VC, 1); centenas 
(VC, 1). Contextos: «A centena ou o 
centẽnario tam bem he conto que tem em 
sy perfeiçom» (VC); «e dez centenas de 
milheyros de milhoões» (VC).

centenário, subs. (do lat. centenariu-
-m). Referente a cem anos. Formas: 
centẽnario (VC, 1). Contexto: «A cen-
tena ou o centẽnario tam bem he conto 
que tem em sy perfeiçom» (VC).

centésimo, num. (do lat. centesimu-m). O 
último de cem; relativo a cem. Formas: 
centesima (VC, 1); çentesima (VC, 1); 
centesimo (VC, 1; EE, 1); çentesimo 
(VC, 5); çentessimo (VC, 1); cẽtesimo 
(VC, 1); cẽtesymo (TC, 1). Contexto: 
«a ouelha centesima e a mealha decima» 
(VC); «Nom embarguando pois que o 
pastor muyto mais ame as nouenta e noue 
que a çentesima soo» (VC); «E estãdo hy 
pode dizer aquello do psalmo centesimo» 
(EE); «assi como a terra que he muyto 
boa a qual da fructo çentesimo» (VC); «e 
fielmente auerã fructo çentessimo» (VC); 
«e faz cẽtesimo quando faz cheguar ao 
fructo de bẽ obrar» (VC); «nũca auera 
a uyuua mays o fruyto seyssagesimo a 
uirgem o cẽtesymo» (TC).

cento, num. (do lat. centu-m). De vezes 
dez; cem. Formas: cento (S, 1; VC, 7); 
çento (S, 3; VC, 7; HV, 2; C, 1; EE, 13); 
cẽto (S, 2; TC, 1; VC, 5; EE, 2); çẽto 
(S, 1; VC, 11; EE, 1); cẽtos (VC, 1). 
Contextos: «Cento por huũ reçeberes» 
(VC); «e mais pena passara huũ dya no 
purgatorio que aqua çento» (S); «Como 
se lee no psalmo çento e quorenta» 
(EE); «ajnda que de huũ en outro fasta 
ẽ cẽto» (S); «mais ual huũ dia a iaiũar 
sẽ pecado que cẽto anos iaiũar e pecar» 
(TC); «Cẽto por huũ disse que reçebera» 
(VC); «outros cẽto por huũ, como som 
os virgẽs» (EE); «E foy o octauo papa 
despois de San Pedro çẽto e corẽta anos 
depois da naçẽça de Jhesu Christo» (S); 
«depois do começo e naçẽça do mũdo 
acerca per mill .vj. cẽtos ãnos a geeraçõ 
humana viueo sẽ beuer vinho e sem 
comer carne» (VC).

centro, subs. (do grego κέντρον, pelo 
lat. centru-m). Ponto que fica no meio. 
Formas: centro (EE, 1); çentro (EE, 1); 
cẽtro (VC, 5); çẽtro (VC, 1). Contextos: 
«nõ o desemparou nas prisoões atee o 
trazer ao centro do reyno» (EE); «foy 
reçebida no çentro da eternal claridade» 
(EE); «quando he no seu cẽtro e loguar 
proprio» (VC); «ao qual çẽtro as ouelhas 
de Christo descẽdẽ e se ajuntã todas» 
(VC).

centúrio, subs. (do lat. centuriu-m). 
Centurião; comandante de uma centúria 
da legião romana. Formas: centurio 
(VC, 19; EE, 1); çenturio (VC, 5; EE, 2); 
çenturyo (EE, 4); cẽturio (VC, 8; EE, 1); 
çẽturio (S, 1; VC, 3; EE, 3). Contextos: 
«Centurio nom foy soomẽte comfessor 
mas tamto foy firme na fe que recebeo 
martyrio segundo alguũs dizem» (VC); 
«e como entrasse en Capharnã chegou 
a elle huũ centurio» (EE); «e sem o 
chamarem foy ao seruo do çenturio» 
(VC); «E respõdendo çenturio disse» 
(EE); «aquelle capitam de çenturyo dicto 
Cornelio» (EE); «ajunta este millagre do 
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guaffo com o millagre seguĩte do seruo 
do cẽturio» (VC); «como se mostra em 
Cornellyo cẽturio» (EE); «o que çẽturio 
e os que con elle eram diziã» (S); «saarou 
Christo o page do çẽturio» (EE).

cepa, subs. (do feminino de cepo). Videira 
ou o seu tronco; origem; geração. 
Formas: çepa (EE, 3). Contextos: «ho 
escomungado he como vide britada da 
çepa» (EE); «Eu som çepa verdadeira» 
(EE); «Eu som verdadeira çepa e vos 
outros vides» (EE).

cepeira, subs. (do lat. medieval ceparia-m). 
Cepa; videira. Formas: çepeiras (VC, 
2). Contextos: «Outrosi he dicto este 
mũdo cãpo e vinha de deus: da qual 
vinha os homẽs som as aruores e as 
çepeiras» (VC); «assy como de muytas 
boas çepeiras e vides» (VC).

cepo, subs. (do lat. cippu-m). Pedaço de 
um tronco de árvore; toro. Formas: çepo 
(VC, 1; EE, 1). Contextos: «lãçou duas 
mealhas no çepo ou archa» (VC); «nõ 
pode leuar fruito sem que participe do 
humor e grosseza do çepo» (EE).

ceptro, subs. (do grego σκÁπρτον, pelo 
lat. sceptru-m). Bastão que representa a 
autoridade real. Formas: ceptero (VC, 
1); ceptro (VC, 10); çeptro (VC, 2; EE, 
1); sceptro (EE, 4). Contextos: «A 
vestidura ao corpo a coroa aa cabeça. 
e a cana aa maão por ceptero» (VC); 
«e com o ceptro he scarneçido» (VC); 
«vestido e coroado e com çeptro» (VC); 
«Nom se tirara ho çeptro de Juda» (EE); 
«real cadeira no mundo dos mundos, 
e ho sceptro da justiça sceptro de teu 
regno» (EE).

cera, subs. (do grego κηρός, pelo lat. 
cera-m). Substância retirada dos favos 
das abelhas e que serve para fabricar 
velas e círios. Formas: cera (VC, 4); 
çera (S, 1; VC, 3; C, 2). Contextos: «O 
fauo he mel que sta em cera» (VC); «non 
poẽe azeyte nen çera pera alomear» (S); 
«e assy como a çera se derete ante o 
fogo» (VC); «Teeram soomẽte candea 

de çera ou dazeite» (C).
cerca, subs. (regressivo de cercar). 

Vedação; terreno vedado. Formas: 
cerca (VC, 2); çerca (VC, 1). Contextos: 
«em aquella cerca e çerramẽto que 
staua feita darredor do moymẽto» (VC); 
«(de vallado) ou taypa e de çerca .s. de 
pallancate de madeira teçida» (VC).

cerca de, loc. adv. (de cerca + de; cerca, 
do lat. circa). Perto de. Formas: çerca 
d’ (VC, 1). Contexto: «E nom se pode 
dar regra çerca das pallauras da oraçom 
quantas deuem seer» (VC).

cercado, subs. (do part. de cercar). 
Aquele que sofre um cerco; sitiado. 
Formas: cercados (VC, 1). Contexto: 
«e defensom dos cercados seu muro» 
(VC).

cercar, vb. (do lat. circare). Pôr cerco a; 
sitiar; andar ou redor; rodear. Formas: 
çerca (S, 1; VC, 1); cercada (VC, 2; EE, 
1); çercada (VC, 1; HV, 1); cercado (S, 
1; VC, 6; EE, 1); çercado (VC, 5; HV, 1; 
EE, 2); çercãdo (VC, 4); çercados (VC, 
2; HV, 1); cercar (VC, 1); çercar (VC, 
2; HV, 1); çercar nos (VC, 1); çercar te 
ham (VC, 2); cercarey (VC, 1); cercarõ 
(VC, 1); çercarõ (VC, 1; HV, 1; EE, 1); 
cercarom (VC, 1); çercarom (VC, 2; 
EE, 1); cercarõno (VC, 1); cercasẽ (S, 
1); cercaste me (VC, 1); cercaua (VC, 
2); çercaua (VC, 1; EE, 2); cercauam 
(VC, 1); çercẽ (VC, 1); cercou (VC, 2); 
çercou (VC, 1; EE, 3); çercou a (VC, 
1); çerquar (HV, 2); cerquemos (VC, 
1); çerquou (EE, 1); es çercado (VC, 1); 
estam çercados (S, 1); esteuer çercado 
(S, 1); forem çercados (S, 1); foy çercada 
(VC, 1); foy cercado (VC, 2); he cercada 
(VC, 1); he çercada (VC, 1); he çercado 
(VC, 5; EE, 1); seera çercada (HV); seja 
çercado (VC, 1); sera çercado (VC, 1); 
seras çercado (VC, 1); som cercados 
(VC, 1); steuer çercado (VC, 1); teẽ 
çercada (VC, 1); teem cercado (VC, 
1; EE, 1); tem cercada (VC, 1); tijnha 
çercado (EE, 1). Contextos: «por esto 
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sse diz que a justiça çerca todas as 
forças» (S); «assy como muro que çerca 
de todollos cabos» (VC); «he regiam 
cercada de dous rios» (EE); «E quãdo 
Pilatus vio que a çidade era assy çercada 
foy muyto triste» (HV); «ou se estouese 
em castelo cercado» (S); «Sathanas 
assy anda çercãdo e buscãdo camjnhos 
pera os pecadores pereçerẽ» (VC); «nõ 
a podiam veer cõpridamẽte alguũs que 
fossem ajnda çercados e vestidos de pelle 
de carne mortal» (VC); «e sõ cubertos e 
çercados per fingimẽto» (VC); «virõ 
se fortemẽte çercados do emperador» 
(HV); «e a augoa que ha de cercar este 
castello he a fonte das lagrimas» (VC); 
«fez çercar as vallas derrador» (HV); 
«assi deuemos çercar nos da cruz de 
Christo como de hũa coroa» (VC); «e 
çercar te ham teus jmijgos» (VC); «e 
cercarey a cidade andãdo per as ruas e 
praças» (VC); «cercarõ a Christo no orto 
cõ spadas e lãças» (VC); «O emperador e 
Titus seu filho com a grãde hoste çercarõ 
derrador de Jherusalem» (HV); «E 
cercarom o moymemto poemdo darredor 
homems darmas e caualleiros» (VC); 
«teus jmmijgos te çercarom em cauas 
e baluartes» (EE); «cercarõno mujtos 
caães cruees e brauos» (VC); «ou se 
estouese em castelo cercado ou o cercasẽ 
dõde lançã trões e beesteas e bõbardas 
e ẽgenhos» (S); «Cortaste ou rompeste 
o meu saco e cercaste me de allegria» 
(VC); «E cercaua Jhesu toda Guallilea 
ensinando nas sinagogas» (VC); «e 
dando volta çercaua os abissos» (EE); 
«outros o feriam. outros o cercauam» 
(VC); «e os delectos carnaaes nõ çercẽ os 
meus sentidos» (VC); «Cercou a verdade 
todallas terras e nom pode achar alguem 
que fosse limpo» (VC); «da pressa da 
chama que me çercou» (EE); «o qual 
plantou vinha e çercou a de sebe» 
(VC); «E daly adiante nõ tornarã a nos 
çerquar» (HV); «E cerquemos con fio de 
sirgo vermelho a morada da nossa oraçõ» 

(VC); «da chama que me çerquou» (EE); 
«Tu es çercado e cuberto de vestidura 
fremosa» (VC); «asi como os que estam 
çercados» (S); «A primeira se alguũ 
castelo esteuer çercado» (S); «saluo sse 
forem çercados de enfiees» (S); «a qual 
foy çercada de toda virgindade» (VC); 
«o pecador primeiramẽte he çercado na 
culpa per o requerimẽto e enduzimẽto 
do jmijgo de fora» (VC); «e esta çidade 
seera çercada e destroyda» (HV); 
«porque de toda parte seja çercado de 
prazer» (VC); «o vestido de doo sera 
çercado de alegria» (VC); «e assy seras 
çercado de tanta multidõ de exemplos» 
(VC); «som cercados da door da pigriça» 
(VC); «se steuer çercado da cobijça do 
mũdo e nõ poder sair fora della» (VC); 
«e teẽ çercada de toda parte a çidade 
de Jherusalem cõ seus çidadãos» (VC); 
«pense que sta em huũ campo em batalha 
com seus jmijgos e que o teem cercado 
que nom pode escapar daly» (EE); «E 
ally sta a sanha jmijga he contra ty e 
tem cercada e çerrada a careira da tua 
oraçõ» (VC); «mas por o diaboo que o 
tijnha çercado» (EE).

cercilho, subs. (do lat. circellu-m, 
diminutivo de circus, círculo). Corte de 
cabelo em forma de coroa usado pelos 
frades; tonsura. Formas: çercilho (VC, 
1). Contexto: «e na coroa e çercilho o 
auito monacal despreziuel he» (VC).

cerco, subs. (regressivo de cercar). Ação ou 
efeito de cercar; círculo; sítio. Formas: 
cerco (VC, 2); çerco (VC, 1); cercos 
(VC, 1). Contextos: «Assy como o 
splendor nascido do sol enche o cerco 
das terras» (VC); «outrosi sõ fora de todo 
o dia e claridade e fora de todo çerco da 
misericordia de deos» (VC); «e assy os 
seus cercos e asytuamemtos se tornarom 
ao stado primeyro em que stauam» (VC).

cérebro, subs. (do lat. cerebru-m). Parte 
do sistema nervoso central alojado na 
caixa craniana. Formas: cerebro (S, 
1); çerebro (VC, 1; RP, 2). Contextos: 
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«E outrosy faz ẽ cima do cerebro da 
cabeça» (S); «assy como os cabellos 
do çerebro açerca do justo juyz auerã 
digno gualardoamento» (VC); «ajnda 
que pigmẽta purga o çerebro da freuma» 
(RP); «nõ destruã o çerebro» (RP).

cerimónia, subs. (do lat. caerimonia-m). 
O culto religioso; ato formal e solene. 
Formas: cerimonas (TC, 1; VC, 1); 
çerimonia (S, 2); cerimonias (TC, 2; 
VC, 5); çerimonias (VC, 2); çerimonyas 
(S, 1); cirimonias (TC, 1; VC, 7; EE, 1); 
çirimonias (VC, 4; EE, 1); çyrimonias 
(VC, 1; EE, 1). Contextos: «este he huũ 
dos artigoos da nosa fe que auemos de 
teer o que tẽ a sãcta eygreia que mudou 
as cerimonas» (TC); «ou quanto aa 
reprehẽsom verdadeira de toda ypocrisia 
e das cerimonas» (VC); «çerimonia 
propriamẽte he o que os judeus guardã 
e fazem abstinemçia de alguuas cousas» 
(S); «a sãcta eigreia mudou este dia cõ as 
suas cerimonias por honrra da resurreiçõ 
de nosso senhor Ihesu Christo» (TC); 
«tẽptara de refazer as çerimonias da 
ley» (VC); «os altares, as festas e as 
çerimonyas» (S); «pecariamos em este 
dia nom fazer lume nẽ de comer nem 
poer mesa e asy de outras cirimonias 
que elles fazem mays» (TC); «guardar 
as cirimonias da ley» (EE); «por que 
todos os custumes e çirimonias della 
som hũas» (VC); «çessou a ley nas 
çyrimonias» (EE).

cer imonia l ,  subs . ,  ad j .  (do  l a t . 
caerimoniale-m). Relativo a cerimónia; 
ritual. Formas: çerimoniaaes (VC, 1); 
çerimoniaees (S, 3); çerimonial (S, 1); 
çerimoniall (S, 1); çerimonyaaes (VC, 
1); cirimonial (VC, 1). Contextos: 
«as cousas e mandados çerimoniaaes 
da ley velha forom viuas ante da 
paixom do senhor» (VC); «dos outros 
semelhauees e çerimoniaees som dictos 
de çerimonia» (S); «mas en quanto 
disse sabado e septimo dia, que era 
çerimonial que significa folgança» (S); 

«asy algũua parte que he çerimoniall» 
(S); «o saluador que a guarda dos outros 
mãdamẽtos os çerimonyaaes e judiçiaaes 
nõ era neçessaria pera saluaçõ» (VC); 
«e dar de comer aos famẽtos he obrar 
da misericordia e guardar o sabado 
ou ofereçer os sacrificios he cousa 
cirimonial» (VC).

ceroferário, subs. (do lat. tardio cerofer-
ariu-m). O que transporta o círio nas 
cerimónias religiosas; acólito. Formas: 
ceroferario (S, 1). Contexto: «E tomou 
este nome de acolito em grego que quer 
dizer ceroferario em latin e en nosa 
lingoa quer dizer o que traz çiryos» (S).

cerramento, subs. (de cerrar + -mento). 
Ato ou efeito de cerrar; fecho. Formas: 
çerramentos (VC, 1); çerramẽto (VC, 
1). Contextos: «Que solẽpnidade pois 
he aquesta destroyo os çerramentos 
do jnferno e nos abrio as portas do 
parayso?» (VC); «em aquella cerca e 
çerramẽto que staua feita darredor do 
moymẽto» (VC).

cerrar, vb. (do lat. tardio serare, este 
de sera, fechadura, pelo cast. cerrar). 
Fechar; encerrar. Formas: çeran (S, 1); 
çerar (TC, 1); çerra (S, 4; TC, 1); çerrã 
(S, 1); çerrada (VC, 1); çerrado (VC, 
1); çerraes (EE, 1); çerram (VC, 1; EE, 
1); çerrar (S, 2; EE, 1); eram çerradas 
(VC, 1); esta çerrada (S, 1); estando 
cerrada (EE, 1). Contextos: «En estas 
tres coussas sse encrudẽ e çeran as 
çinco que ẽçima sõ ditas» (S); «Digo 
primeiramẽte que çerar deuemos os 
olhos que nõ ueiã as uaydades» (TC); 
«ho saçerdote çerra os olhos» (S); 
«Çerra as tuas orelhas cõ espinhas por 
que nom ouças as maas palauras» (TC); 
E he dicta chaue a semelhança de chaue 
material cõ que abrem e çerrã as portas» 
(S); «e tem cercada e çerrada a careira 
da tua oraçõ» (VC); «assy pode sayr 
e resurgir do sepulcro çerrado» (VC); 
«Ay de vos outros leterados e phariseus 
e ypocrytas que çerraes o regno dos 
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çeeos diãte dos homeẽs» (EE); «nom 
som allomeados por que çerram ho 
caminho da luz» (EE); «ca ẽ huũ pouco 
çerrar de olho resurgiram os mortos» 
(EE); «E des aly adeante as bocas que 
primeiro eram çerradas som soltas ẽ 
louuores de deus» (VC); «abre a porta 
que esta çerrada» (S); «se o sol nam 
alumea a casa estando cerrada a janella 
nõ he culpa do sol» (EE).

certamente, adv. (de certo + -mente). 
Decerto; na verdade. Formas: certa-
memte (VC, 1); certamente (TC, 4; VC, 
89; EE, 1); çertamente (S, 3; VC, 13; 
EE, 7; RP, 1); certamẽte (TC, 1; VC, 
67; EE, 1); çertamẽte (VC, 26; EE, 6). 
Contextos: «certamemte gostar de teu 
amor he seer com tygo» (VC); «ouue e 
fala de boamente has cousas que de mal 
sõ certamente tal como este nom garda 
o domingo» (TC); «çertamente querendo 
tenperar ho rrygor antijgo» (S); «agora 
vos outros çertamente estaaes tristes» 
(EE); «Eu çertamente todos estos re-
medios prouey» (RP); «certamẽte mais 
saão seria aquestes cauar» (TC); «Todos 
çertamẽte resurgiremos» (EE).

certamento, subs. (de certar + -mento; 
certar ,  do lat. certare ,  debater). 
Discussão; pleito. Formas: çertamẽto 
(C, 1). Contexto: «se pecca comũmẽte 
por custume e nom quãdo algũa vez 
pera çertamẽto ou maa evertẽçia se nelle 
ẽcorre» (C).

certar, vb. O mesmo que cercar. Formas: 
çertar (VC, 1); çertarõ no (VC, 1); 
certarõno (VC, 1); teuessẽ çertado (VC, 
1). Contextos: «Quãto te ergo çertar 
a cobijça dos dinheyros e o custume 
dos outros viçios que teueres» (VC); 
«enuiarom aquestes cõ os algozes de 
Herodes porque o reprehẽdessẽ de qual 
quer cousa que dissesse (E çertarõ no.)» 
(VC); «E nõ podera alguem acabar 
as festas e solẽnidades de se renouar 
(certarõno pois os judeos) e apartauãno 
cõ teençom de ho enguanarẽ» (VC); 

«e principes fossẽ jũtos e te teuessẽ 
çertado» (VC).

certidade, subs. (de certo + -idade). 
Certeza; verdade. Formas: çertidade 
(EE, 1). Contexto: «foy para demostrar 
a çertidade da estoria» (EE).

certidão, subs. (do lat. certitudine-m). 
Cópia extraída de um documento 
original; certeza. Formas: certidam 
(EE, 1); certidõ (VC, 12); çertidõ (VC, 
2; EE, 4); çertidõee (S, 1); certidom 
(VC, 3); çertidom (S, 1; VC, 3; EE, 
2); çertidon (EE, 2). Contextos: «esto 
por ha certidam do conheçimento que 
delle tijnham» (EE); «E aquesto todo 
quis o senhor que fosse feito por mayor 
certidõ da sua resurreçom» (VC); 
«teemos çertidõ da gloria vijndoyra» 
(EE); «ca assy a ffe como a esperança 
a çertidõee das cousas inuisibees e 
que nom apareçem» (S); «por mayor 
certidom (contarom lhes as cousas que 
lhes aconteçerom em aquelle caminho)» 
(VC); «fee he çertidom volũtarya das 
cousas absentes» (S); «forom premissos 
duuidar a moor çertidom de ffe» (EE); 
«(Nos sabemos.) por çertidon da ffe. (de 
morte.) de culpa» (EE).

certificação, subs. (do lat. certificatione-m). 
Reconhecimento da verdade; atestação. 
Formas :  ç e r t i f i c açõ  (VC,  1 ) ; 
çertificaçom (VC, 2; EE, 1). Contextos: 
«ao sucçessor de Pedro perteẽçe a 
çertificaçõ das duuidas da ffe» (VC); 
«A qual cousa fez por respecto de 
çertificaçom do millagre» (VC); «Esto 
fez por çertificaçom de millagre por 
respeito seu» (EE).

certificar, vb. (do lat. certificare). 
Asseverar; atestar. Formas: certeffico 
uos (EE, 1); certeficarnos (VC, 1); 
certefico vos (EE, 2); çertefico (EE, 1); 
çerteficote (EE, 1); certificaaos (VC, 1); 
certificada (VC, 1); çertificada (VC, 1); 
certificadas (VC, 1); certificado (VC, 
1); çertificado (S, 1); certificados (VC, 
1); certificae (VC, 1); certificallos (VC, 
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1); çertificam (EE, 1); certificar (VC, 3); 
çertificar (S, 2); certificarem (VC, 1); 
certificarsse (VC, 1); certificasse (VC, 
2); certificassẽ (VC, 1); çertificassem 
(EE, 1); certificaua nos (VC, 1); certifico 
(EE, 1); çertifico (EE, 2); certificote 
(EE, 1); certificou (VC, 2); çertificouos 
(EE, 1); foy çertyficado (S, 1); seendo 
certificados (VC, 1); seer certificadas 
(VC, 1); seer certificado (VC, 2); seer 
certificados (VC, 1); seer çertyficada 
(S, 1); ser çertificada (S, 2); somos 
çertificado (C, 1); somos certificados 
(VC, 1). Contextos: «Certeffico uos 
em verdade que se nõ comerdes a 
carne do filho da virgem e beberdes 
os eu sangue: non auerees vida» (EE); 
«Porque te marauilhas pois se elle nom 
quis certeficarnos do dia do juizo» 
(VC); «Certefico vos que o que ẽ myn 
cree» (EE); «Tu es meestre em Isrrael 
e esto nom sabes: çertefico çerteficote 
que o que sabemos fallamos» (EE); 
«Desy certificaaos da resurrecçom» 
(VC); «pera que a resurreiçõ fosse 
affirmada e certificada» (VC); «E 
cõfirmãdo as cousas antedictas pera 
afirmaçõ çertificada disse adiãte» (VC); 
«E certificadas assy de sua verdadeyra 
resurreyçõ» (VC); «E Josep assy 
certificado da concepçõ e virgindade 
da sancta Maria leuãtouse do sompno 
da duuyda que tijnha» (VC); «tu me 
as dicto e çertificado» (S); «Ouuistes 
vos o preegoeyro. ora certificae per o 
juyz» (VC); «os quaaes todos erã ja 
certificados» (VC); «Podera os elle per 
sua potencia guardar e certificallos da 
sua resurreçõ» (VC); «com este synal 
como cõ huũ testemunho o çertificam» 
(VC); «(chegouse a elles e falloulhes.) 
por os certificar da sua resurreiçõ» (VC); 
«nom lhe deue creer, ajnda que diga 
que he absolto, saluo se lho çertificar» 
(S); «Mas por se certificarem da morte 
delle» (VC); «Onde querendo ella 
certificarsse doutra cousa preguntou 

por a maneira da conçepçõ» (VC); 
«disselhe que ele outrossy certificasse 
e cõfirmasse daquello seus jrmaãos» 
(VC); «affirmassẽ e certificassẽ que 
o virõ todos os outros nõ o crijã» 
(VC); «nom soomente se çertificassem 
douuida mas ajnda de vista» (EE); 
«certificaua nos que aquelle era o que 
resurgira» (VC); «em verdade vos 
certifico que verees o çeeo aberto» (EE); 
«verdadeyramente vos çertifico, que se 
alguũa cousa pedyrdes ao padre em meu 
nome darvolloha» (EE); «Certificote que 
oje seras commigo no parayso» (EE); 
«E o senhor sobre esto nõ os certificou» 
(VC); «çertificouos que nõ ha homẽ 
que leixe sua casa e padre e madre e 
jrmaãos e molher ou filhos pello regno 
de deus» (EE); «foy çertyficado que era 
corrupta» (S); «seendo certificados que 
apres dos seus malles e perigoos auiã de 
morar acerca do senhor» (VC); «querees 
vos seer certificadas da sua resurreyçõ» 
(VC); «E queria seer certificado .s. per 
vista e per ouuido» (VC); «queriam seer 
certificados da morte de Christo» (VC); 
«sse a ygreja pode seer çertyficada 
de tal bebediçe» (S); «nõ pode casar 
ataa ser çertificada da morte» (S); 
«Item nos somos çertificado per nossos 
visitadores» (C); «e porem per o feito 
somos certificados da natureza de 
qualquer cousa» (VC).

certo, adj., adv., pron. ind. (do lat. certus, 
a, um). Convencido; verdadeiro, correto; 
certamente; determinado; algum. 
Formas: certa (S, 2; VC, 20; EE, 2); 
çerta (S, 12; VC, 32; C, 4; EE, 10); certas 
(S, 2; TC, 1; VC, 134; EE, 1); çertas (S, 
18; VC, 29; C, 1); certo (TC, 4; VC, 
68; EE, 4); çerto (S, 13; VC, 52; HV, 3; 
C, 5; EE, 15); certos (S, 2; TC, 2; VC, 
18; EE, 1); çertos (S, 9; VC, 10; HV, 1; 
C, 4; EE, 2). Contextos: «das quaaes 
ouue certa sciencia e firme possiçom» 
(VC); «certa cousa he que ja muytas 
vezes se auia manifestado como no 
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dia da resurreiçam» (EE); «ha ora da 
morte nom he çerta» (S); «asy como 
nõ comer carne de certas alymarias e 
de certos pescados» (S); «pregũte das 
rẽdas certas que hã de dar» (TC); «ha hy 
çertas coussas e materia determinada» 
(S); «sayba e seia certo que arenegou a 
fe de Ihesu Christo» (TC); «bẽ uees que 
he dado a animalia tẽpo certo ẽ que use 
desta razõ e faça geeraçõ» (TC); «nõ 
sabe ẽ certo quẽ lha emprestou» (TC); 
«ho que eu soo çerto que deuo non ho 
pagey e nõ ho rrestetuy» (S); «Como 
podees creer ho que estes caualleyros 
vos dizẽ, çerto vos nõ podees resistir ao 
emperador nosso senhor» (HV); «por 
çerto deuees dizer que nõ seja menos a 
pallaura de deus que o corpo de Christo» 
(EE); «deue de mãteer saluo nos tempos 
cõuinhauees e certos» (TC); «certos 
serees que vou aa gloria do padre» (EE); 
«ssaluo em çertos casos» (S); «de sy 
ajnda que outros sacrificios se fezessem 
no tẽplo em çertos tẽpos do ãno» (VC); 
«assi elles yram a çertos logares» (EE).

cerval, subs., adj. (do lat. tardio cervale-m, 
por cervarius). Relativo a cervo ou 
veado; feroz. Formas: çerual (VC, 2). 
Contextos: «o qual he pedra que se faz 
da ourinha do lobo çerual» (VC); «e 
lobo ao çerual he cõparado o dotor ou 
preeguador por a agudeza do lume do 
entendimẽto adoctrinado» (VC).

cerveja, subs. (do lat. cervesia-m). Bebida 
alcoólica obtida pela fermentação da 
cevada. Formas: cerueja (VC, 1); 
çerueja (VC, 2; RP, 5). Contextos: «nõ 
bebeo depois vinho nẽ cerueja» (VC); 
«Vinho nẽ çerueja nõ beueo» (VC); 
«cõ augua crara de rosas ou cõ çerueja 
crara» (RP); «e do vinho ou augua ou 
çerueja tomaras quãtidade de duas 
colhares» (RP).

cervo, subs. (do lat. cervu-m). Veado. 
Formas: ceruo (VC, 3); çeruo (VC, 
1); ceruos (VC, 1); çeruos (VC, 1). 
Contextos: «e deseja assy como deseja 

o ceruo as fontes das auguas» (VC); 
««Assy como o çeruo deseja as fontes 
das aaguas» (VC); «entom o ceruo 
remudou e renouou os cornos» (VC); «e 
os ceruos bramando» (VC); «E o mais 
pequeno enho dos çeruos sẽpre se torna 
aa jazeda sua» (VC).

cervo 2, subs. (do lat. cribru-m). Crivo; 
peneira. Formas: ceruo (VC, 1). 
Contexto: «tal tribullaçõ sera entõ 
darredor da yra do senhor como 
apartados todos como per ceruo ou 
joeyra e stremadas as palhas fique 
soomẽte o graão para se ajũtar nos 
celleiros do senhor» (VC).

cessamento, subs. (de cessar + -mento). 
Ato ou efeito de cessar; cessação; 
interrupção; suspensão. Formas: 
cessamento (VC, 1); çessamẽto (VC, 1). 
Contextos: «e requeremse em ellas duas 
cousas .s. cessamento do mouymento e 
splendor ou mayoria de claridade» (VC); 
«A primeira vagaçõ ou çessamẽto he 
neçessario» (VC).

cessar, vb. (do lat. cessare). Acabar; 
interromper; parar. Formas: cesa (TC, 1; 
VC, 1); çesa (S, 1); çesam (VC, 1; EE, 1); 
çesar (S, 5); çesaria (S, 1); cesarõ (TC, 
1); cesasse (VC, 1); çesassem (EE, 1); 
cesaua (TC, 1); cesauã (TC, 1); çesemos 
(S, 1); çesey (S, 1); çesou (S, 1); cessa 
(VC, 14); çessa (VC, 17; EE, 1); cessã 
(VC, 1); çessaae (VC, 1); çessaaes (VC, 
1); çessada (VC, 1); cessadas (VC, 1); 
cessãdo (VC, 3); cessam (TC, 1; VC, 
4); çessam (VC, 2); cessamos (VC, 3); 
çessamos (EE, 1); cessando (VC, 6); 
çessando (VC, 3; EE, 1); cessar (TC, 1; 
VC, 25); çessar (S, 1; VC, 18); cessara 
(VC, 9); çessara (VC, 7); cessarã (VC, 2); 
çessarã (VC, 1); cessarẽ (VC, 1); çessarẽ 
(VC, 1); cessarem (VC, 1); çessarem 
(VC, 1); çessares (VC, 1); cessarey 
(VC, 1); çessaria (VC, 2); çessariã (VC, 
2); cessariam (VC, 1); cessarias (VC, 
1); cessarõ (VC, 4); çessarõ (VC, 3; 
EE, 1); cessarom (VC, 1); çessarom 
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(VC, 1; EE, 1); cessas (VC, 2); cessase 
(VC, 2); cessasse (VC, 6); çessasse (S, 
1); cessassem (VC, 6); çessassem (VC, 
2; HV, 1; EE, 1); çessassemos (EE, 1); 
cessaste (VC, 1); cessaua (TC, 1; VC, 4; 
EE, 1); çessaua (VC, 1); cessauã (VC, 
2); çessauã (VC, 1); cessauam (VC, 
2); cesse (VC, 9); çesse (S, 1; VC, 6); 
cessem (VC, 8); çessem (S, 1; VC, 5; C, 
1; EE, 3); cessemos (VC, 4); çessemos 
(S, 1; VC, 3; EE, 3); cesses (VC, 5); 
çesses (VC, 1); cessou (VC, 29); çessou 
(S, 2; VC, 8; EE, 4). Contextos: «aquel 
que no domingo e dias santus cesa de 
obra corporal e ouue e fala de boamente 
has cousas que de mal sõ» (TC); «se 
non çesa, he suspẽsso» (S); «A nocte 
demostra os pregoõs das tẽptaçoões das 
quaaes nõ çesam guardarse» (VC); «em 
os quaees dias he çesar de toda obra de 
pecado» (S); «por taees esposoyros nõ 
çesaria este diuydo desta honestidade» 
(S); «pola uiinda do mesyas Christo 
Ihesu cesarõ todas las cerimonias» 
(TC); «e disse que cesasse e nõ curasse 
de ferir os seus aduersayros» (VC); «E 
assy por que çesassem estas cousas e os 
maluados e perfidos nõ podessem allegar 
algũa cousa destas» (EE); «Mais se tu 
fosses certo que cada hũa destas cousas 
cesaua» (TC); «ẽpero nõ cesauã os 
ẽueiosos e fariseus de asacarẽ cõtra ele 
falsos testimunhos» (TC); «A primeira 
geeralmẽte que çesemos dos pecados» 
(S); «çesey de pensar boas obras» (S); 
«Porende çesou de gardarse ho sabado» 
(S); «Pecaste. cessa de pecar» (VC); 
«em este dia doje çessa a circũcisõ 
do corpo» (VC); «onde cessã todallas 
doores e enffadamentos» (VC); «ou 
çessaae dos negoçios» (VC); «pois nõ 
çessaaes de tam grandes asseitamentos» 
(VC); «mas çessada aquella tribullaçõ 
grãde conforto lhe veeo e muyto ledo» 
(VC); «mas cessadas aquellas cousas 
tornou a ygreja aa forma emçima dita» 
(VC); «(vay te em paz) e folgãça cessãdo 

dos vicios» (VC); «E por esto nunca 
cessam de apanhar esmollas» (TC); 
«trabalham e nõ çessam de ajũtar per 
todas estas maneiras taaes riquezas» 
(VC); «e sta cõnosco sempre quando 
cessamos das obras defora per alguũ 
tẽpo» (VC); «Nom çessamos rogando 
por vos outros» (EE); «cessando do 
arruydo dos embargos mundanaaes de 
fora» (VC); «em folgança e çessando 
de viçios» (EE); «nos dias das festas nos 
mãdã cessar de todo trabalho corporal» 
(TC); «deuyam çessar de todo pecado» 
(S); «porque entom cessara o regno 
seer dos judeus» (VC); «aueras pena 
que nũca çessara nem podera seer 
amãssada» (VC); «e cõplido o dicto 
conto cessarã em o juizo» (VC); «assy 
como no regno dos çeeos çessarã as 
nuueẽs das tribullaçoões» (VC); «e 
que por cessarẽ das outras obras ajã 
nẽbrãça das obras de deus» (VC); «e 
foy lhes neçessario de çessarem de sua 
pregũta» (VC); «e se assesseguares e 
çessares de andar mortificar se te ha o 
entendimẽto açerca do bem fazer» (VC); 
«nunca cessarey dos pregoões do teu 
louuor» (VC); «por prouarẽ se çessaria 
elle por temor da morte de doctrinar e 
ensinar» (VC); «e que çessariã de lhes 
fazer mal» (VC); «a ley e as prophecias 
seriam cõpridas e cessariam callandose» 
(VC); «e nom cessarias de cantar 
deo gracias» (VC); «e os cõuidados 
cessarõ tã bẽ» (VC); «E ao sabado se 
callarom e cessarom os judeus segundo 
o mandamento da ley» (VC); «nõ cessas 
nem causas de dizer. Sancto. Sancto» 
(VC); «e mandou aa febre que cessase» 
(VC); «E alguũs dizen que o sabado 
foy dado ao pouoo de Isrrael para que 
çessasse de trabalhar» (S); «mandou aas 
lagrimas que cessassem» (VC); «porque 
çessassemos da preegaçom» (EE); «por 
aquesto nõ cessaste atees que outra vez 
me tornaste e tiraste para ty doçemẽte» 
(VC); «nosso senhor e saluador Ihesu 
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Christo nõ cessaua de obrar as obras de 
misericordia e de piedade» (TC); «per o 
sabado se entẽde a folguãça e assessego 
de fora em o qual os judeus cessauã 
de toda obra» (VC); «e nom cessauam 
darremar lagrimas» (VC); «e nõ folguẽ 
nẽ cesse a menina do teu olho de chorar» 
(VC); «por que nom çesse de fazer 
oraçõees» (S); «e que porẽ nõ cessem de 
cãtar as misericordias do senhor» (VC); 
«os ditos leuadores dos ditos fructus, 
rendas e dereitos çessem de os mays 
levar» (C); «A segũda espeçialmẽte 
que çessemos das obras corporaes» (S); 
«nõ çesses de o jnsinar» (VC); «logo 
lhes cessou a mãna» (VC); «a goarda 
daquelle dia çessou» (S); «depoys de 
cuja vijnda çessou a ley nas çyrimonias 
e figuras» (EE).

cesto, subs. (do masculino de cesta, este 
do grego κίστη, pelo lat. cista-m). 
Recipiente de vime entrançado com 
asa para transportar produtos agrícolas; 
cesta grande. Formas: çestos (C, 1). 
Contexto: «trinchos, escadas, çestos, 
carrelas» (C).

céu, subs. (do lat. coelu-m). Espaço onde 
de localizam os astros; paraíso cristão. 
Formas: ceeo (TC, 8; VC, 286); çeeo 
(S, 15; VC, 253; HV, 4; C, 2; EE, 196; 
RP, 1); çeeoos (VC, 1); ceeos (S, 1; TC, 
5; VC, 188); çeeos (S, 23; VC, 193; HV, 
2; C, 2; EE, 172); ceo (S, 9; TC, 1; VC, 
5); çeo (S, 11; VC, 5; EE, 3); çeoo (EE, 
1); ceoos (VC, 1); çeoos (VC, 1; EE, 1); 
ceos (S, 10; TC, 2); çeos (S, 6; VC, 7; 
HV, 1; EE, 10; RP, 3). Contextos: «com 
has maanos leuamtadas pera o ceeo» 
(TC); «ca per este pecado o diabo no 
çeeo e o omẽ no parayso» (S); «nosso 
senhor Jhesu Christo o qual seera no 
çeeo» (EE); «poõe grãde impedimẽto 
aa maa influencia do çeeo» (RP); «Ou 
o regno dos çeeoos seja dada a outrẽ» 
(VC); «Creer que sobio aos ceeos e 
esta a deestra parte de Deus seu padre» 
(TC); «nossa pratica he nos çeeos» (EE); 

«Deus fez e criou ho ceo e a terra» (S); 
«Creer como criou o ceo e a terra» (TC); 
«a todolos santos da corte do çeo» (S); 
«como a deus do çeoo e da terra» (EE); 
«certas as virtudes dos ceoos nõ te podẽ 
dignamẽte louuar» (VC); «Seja feita tua 
voõtade assy nos çeoos como na terra» 
(EE); «E sobio aos ceos e see a deestra 
parte de Deus padre todo poderoso» 
(TC); «em que forom os çeos abertos 
sobre elle» (S); «sobio aos çeos depois 
que resorgio» (HV); «por virtude dos 
corpos de çima dos çeos» (RP); «por ha 
ẽpressam dos çeos corrõpe ho aar» (RP).

cevada, subs. (do lat. medieval cevata-m). 
Planta da família das Gramíneas; os 
grãos dessa planta. Formas: ceuada 
(VC, 1); çeuada (VC, 15; EE, 4). 
Contextos: «e pã asmo ou de ceuada» 
(VC); «guardou o trigo ou çeuada pera 
tres ãnos» (VC); «cõ çĩco paães de 
çeuada fartou çĩco mil homeẽs» (EE); 
«emcherom doze alcoffas dos pedaços 
de cinquo paães de çeuada e dos peixes 
que sobejarom» (EE).

chacoso, adj. (talvez do lat. jocosus, a, 
um). Trocista; zombeteiro. Formas: 
chacosa (VC, 1). Contexto: «e que som 
de chacosa condiçom e natureza que se 
nõ contentam de visitar nem tocar os 
doentes pobres» (VC).

chacota, subs. (do cast. chacota). Escárnio; 
atitude desdenhosa; dança. Formas: 
chacotas (VC, 1). Contexto: «e mais 
nõ andar nas chacotas dos pecados em 
quanto as chagas da circũcisam dellas 
som frescas» (VC).

chafariz, subs. (do árabe çaharij). 
Fontanário; cisterna; tanque. Formas: 
chafarizes (RP, 1); chaffariz (VC, 2). 
Contextos: «ou de corrupçõ de pauees 
e charcos ou chafarizes çujos podres e 
federentos» (RP); «auia huũ chaffariz 
assi como estãque ou peego em que 
se apanhauã alõguado da fonte o qual 
chaffariz ou a ajũtamẽto de augoa he 
chamada na scriptura per algũas vezes 
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piscina e outras natatoria» (VC).
chaga, subs. (do lat. plaga-m). Ferida 

aberta. Formas: chaga (VC, 4; HV, 3; 
EE, 2; RP, 1); chagas (S, 4; VC, 25; 
EE, 18; RP, 1); chagua (VC, 20; RP, 1); 
chaguas (VC, 84). Contextos: «mas 
he compridoyro de poer meezinha 
na chaga» (VC); «quanto lhe mais 
mezinhas poẽ na chaga mais lhe creçe» 
(HV); «meta meu dedo en ho logar dos 
pregos e mijnha maão na sua chaga» 
(EE); «em a qual ha doẽça ou chaga 
apareçer se deue de sangrar e abrir a 
vea» (RP); «aos increos mostrou as 
chagas dos crauos» (S); «he que lhes 
ponhã remedios nas chagas per dilleitos 
e dillicaduras andauas ou fazẽdo tua 
vida» (VC); «e ella emtom ho tomou 
em seus braços e beyjou suas chagas» 
(EE); «se pella ventura sentir chagas 
despois de dormir, emtõ ha de menuyr o 
sangue» (RP); «Aquella molher reçebeo 
meezinha e cura da sua chagua» (VC); 
«ou lugares çujos se causa ho morbo ou 
ha chagua em ho homẽ» (RP); «e legua 
aquellas suas rosadas e ensangoẽtadas 
chaguas muy amorossas e muy speciosas 
e fremosas» (VC).

chagamento, subs. (de chagar + -mento). 
Ato ou efeito de chagar; ferida aberta. 
Formas: chaguamẽto (VC, 1). Contexto: 
«Daqueste ferimento e chaguamẽto do 
coraçom de Christo» (VC).

chagar, vb. (do lat. plagare). Ferir; causar 
chaga. Formas: chagado (VC, 3; EE, 
1); chagados (VC, 1); chagam (TC, 2); 
chagar (TC, 1); chagaste (TC, 1); chagou 
(VC, 1); chagou o (VC, 1); chagua (VC, 
1); chagua me (VC, 1); chaguado (VC, 
9); chaguados (VC, 2); chaguam (VC, 
1); chaguar (VC, 1); chaguara (VC, 
1); chaguaste (VC, 1); chague (VC, 1); 
chagues (VC, 1); fosse chaguado (VC, 
1); fossem chaguados (VC, 1); foy 
chaguado (VC, 5); he chaguado (VC, 
1); seer chagado (VC, 1); seer chaguada 
(VC, 1); seer chaguado (VC, 1); sejam 

chaguadas (VC, 1); sõ chaguada (VC, 1); 
som chaguados (VC, 1); sta chaguado 
(VC, 1). Contextos: «seera ferido e 
chagado» (EE); «e chagados muy 
fortemente com grosos crauos» (VC); 
«Se matam ou chagam ou fazem torto 
ou soberba alguũ» (TC); «Se o chagaste 
ou fezeste chagar» (TC). Contexto: 
«Se o chagaste ou fezeste chagar» 
(TC); «e chagou o imijgo e serpente 
antigua» (VC); «chagou o per pecado 
e cobijça de mal» (VC); «chagua tu 
e fyre eu to rogo o meu coraçom com 
lança de caridade» (VC); «e chagua me 
da tua caridade» (VC); «e peeguado aa 
cruz. e chaguado» (VC); «forõ feridos 
e chaguados nas cousas suas naturaaes 
e feitos fracos» (VC); «E as pontas das 
spinhas ferem e chaguam o teu coraçom» 
(VC); «Consijra aquy quamto poderia 
chaguar o coraçom de Christo» (VC); 
«porque nõ disse que ferira ou chaguara 
o seu costado. mas que o abrira» (VC); 
«chaguaste o meu coraçõ minha jrmaã» 
(VC); «Chague e feira o meu coraçom 
a tua tua palaura aficada» (VC); «que 
tu feiras e chagues aquesta minha alma 
pecador» (VC); «por a qual elle quis 
que o filho assy fosse chaguado» (VC); 
«ajnda que do cõsentimẽto da morte 
sua elles sejam ou fossem chaguados» 
(VC); «pois que o coraçõ de Christo 
foy chaguado com ferida damor» (VC); 
«com razom he chaguado o nosso 
coraçom pera auer compayxom» (VC); 
«e a tua entemçom nom seer chaguada?» 
(VC); «por tal que as almas sejam 
chaguadas» (VC); «eu sõ chaguada da 
caridade» (VC); «guareçe justificando os 
que som chaguados dos golpes e dardos 
dos pecados» (VC); «porque elle assy 
foy e sta chaguado tam cruelmẽte» (VC).

chama, subs. (do lat. flamma-m). Labareda; 
língua de fogo. Formas: chama (VC, 
14; EE, 4; RP, 1); chamas (VC, 3). 
Contextos: «e arefeçe a chama do 
amor e da caridade» (VC); «fez como 
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chama de fogo» (EE); «da chama que 
me çercou» (EE); «Apure se ergo e 
asutileze se a casa por clara chama ou 
flama» (RP); «com os maaos todos e 
lançando nas chamas da pẽna eternal» 
(VC); «a qual pẽna certas he mayor que 
o tormento das chamas» (VC).

chamado, subs. (do part. de chamar). 
Chamamento; chamada. Formas: 
chamado (VC, 1); chamados (EE, 5). 
Contextos: «soomẽte nõ começã de hir 
ao chamado» (VC); «Pellos chamados 
das praças se entẽdẽ os peccadores 
pubricos» (EE); «Pelos chamados das 
ruas se emtẽden os peccadores secretos» 
(EE); «ca de todallas partes da terra ha 
alguũs chamados» (EE).

chamamento, subs. (de chamar + -mento). 
Ato ou efeito de chamar; chamada; 
convocação. Formas: chamamemto 
(VC, 1); chamamento (VC, 12; EE, 
7); chamamẽto (S, 1; VC, 21; EE, 
8); chamamẽtos (VC, 5; C, 1; EE, 
1). Contextos: «e tu o chamaste com 
chamamemto de demtro» (VC); «Este 
chamamento se faz na morte» (EE); 
A prymeira clausula sera chamamẽto 
damor» (S); «cõ chamamẽto de dentro 
por inspiraçõ» (EE); «Do ajuntamẽto 
ou soma dos chamamẽtos» (VC); «e 
mãdados e chamamẽtos que jeeralmente 
perteeçe aa clerizia» (C); «mas aquelles 
dous chamamẽtos non foron propios ao 
apostollado» (EE).

chamante, subs. (do lat. clamante-m, 
part. presente de clamare). Aquele 
que chama. Formas: chamãte (EE, 
1). Contexto: «Eu voz do chamãte no 
deserto aparelhay a carreira do senhor, 
como disse Ysayas profeta» (EE).

chamar, vb. (do lat. clamare). Nomear; 
apelidar; convocar. Formas: auia 
chamado (VC, 1); chaamẽ (VC, 1); 
chama (S, 7; TC, 2; VC, 239; HV, 1; C, 
5; EE, 39); chamã (S, 13; TC, 2; VC, 41; 
HV, 2; C, 2; EE, 4; RP, 2); chama lhe 
(VC, 1); chamã lhe (VC, 1); chamã lhes 

(VC, 1); chama me (VC, 3); chama se 
(VC, 11); chamã se (VC, 2); chama te 
(VC, 1); chamaa (VC, 1); chamaã (VC, 
1); chamaaes (VC, 3; EE, 1); chamaaos 
(VC, 1); chamaas (VC, 1); chamada (TC, 
3; VC, 26; EE, 4; RP, 1); chamadas (VC, 
2); chamade os (VC, 1); chamado (S, 2; 
TC, 1; VC, 45; EE, 16); chamãdo (S, 1; 
VC, 13; EE, 1); chamãdoa (VC, 1); 
chamãdome (EE, 1); chamãdoo (VC, 5; 
EE, 2); chamados (S, 1; VC, 26; C, 1; 
EE, 13); chamados forõ (VC, 1); 
chamados sõ (VC, 1); chamãdosse (VC, 
1); chamaeme (VC, 1); chamaes (VC, 
1); chamalhe (VC, 4); chamãlhe (VC, 1; 
EE, 1); chamalhes (VC, 1); chamallo 
(VC, 5; EE, 1); chamallos (VC, 1); 
chamam (S, 4; TC, 1; VC, 12; C, 1); 
chamam no (VC, 1); chamamdoo (VC, 
1); chamame (VC, 1); chamamolhe (S, 
1); chamamollo (VC, 1); chamamos 
(VC, 10); chaman (S, 12); chamando 
(VC, 4; EE, 3); chamandolhe (VC, 1); 
chamandoo (VC, 1; EE, 1); chamandoos 
(VC,  3) ;  chamandose  (VC,  1) ; 
chamandosse (VC, 1); chamandote (VC, 
1); chamanlhe (EE, 1); chamanos (VC, 
1); chamansse (C, 1); chamao (HV, 1; 
EE, 1); chamaos (VC, 2); chamar (S, 4; 
TC, 2; VC, 69; HV, 2; C, 5; EE, 20); 
chamara (VC, 8; EE, 6); chamarã (VC, 
1); chamaram (EE, 1); chamaras (VC, 5; 
EE, 8); chamarẽ (VC, 3); chamarem (TC, 
1; VC, 1); chamares (VC, 2); chamarey 
(TC, 1; VC, 1; EE, 1); chamaria (VC, 1); 
chamariamos (TC, 1); chamarlhe ha 
(VC, 1); chamarmos (VC, 2); chamarõ 
(TC, 2; VC, 7; EE, 2); chamarom (VC, 
2; EE, 2); chamarõno (VC, 1); chamarse 
(S, 1; VC, 1); chamas (VC, 5); chamase 
(S, 3; VC, 39; C, 1; EE, 2); chamãse (S, 
1; VC, 1; C, 2); chamasem (TC, 1); 
chamasemos (TC, 1); chamasse (S, 1; 
VC, 31: EE, 3); chamassẽ (S, 1; VC, 1); 
chamãsse (C, 2); chamassem (S, 1; VC, 
2; EE, 1); chamasses (VC, 1); chamaste 
(VC, 7); chamastes (VC, 1); chamaua 
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(S, 1; VC, 33; HV, 3; EE, 8); chamauã 
(S, 3; VC, 26; EE, 3); chamauã lhe (VC, 
4); chamauã no (VC, 2); chamaua se 
(VC, 1); chamauã se (VC, 1); chamauãlhe 
(VC, 1; EE, 1); chamauãlhes (EE, 1); 
chamauam (S, 1; VC, 8; EE, 2); 
chamauamsse (VC, 1); chamauanlhe 
(VC, 1); chamauãno (VC, 3; EE, 1); 
chamauanse (VC, 1); chamauao (VC, 2); 
chamauas (VC, 1); chamauase (VC, 3); 
chamauãse (VC, 1); chamauasse (VC, 
3); chamauãsse (VC, 2); chamauõ (TC, 
1); chamauom (S, 1); chamauon (S, 1); 
chamay (EE, 3); chame (TC, 2; VC, 9; 
EE, 3); chamẽ (VC, 3; HV, 1); chamees 
(VC, 3); chamei (VC, 2); chamem (VC, 
1); chamemos (VC, 4; EE, 1); chames 
(VC, 1); chamey (S, 1; VC, 2; EE, 2); 
chamo (S, 1; VC, 4; EE, 1); chamon (S, 
1); chamona (S, 1); chamou (S, 1; VC, 
84; HV, 2; EE, 30); chamou ha (VC, 1); 
chamou lhe (VC, 1); chamou lhes (VC, 
3); chamou os (VC, 3); chamoua (VC, 
2); chamouho (EE, 2); chamoulhes (EE, 
1); chamouo (VC, 1); chamouos (VC, 2; 
EE, 1); era chamada (VC, 2); erã 
chamadas (VC, 1); era chamado (VC, 5; 
EE, 2); erã chamados (VC, 4; EE, 2); 
eram chamados (VC, 1; EE, 1); es 
chamado (TC, 1; VC, 3); foj chamada 
(VC, 1); for chamado (S, 2; VC, 4; EE, 
1); fora chamado (VC, 3); foram 
chamados (VC, 1); forem chamados 
(VC, 1; C, 1); fores chamado (EE, 1); 
forõ chamados (VC, 8; EE, 2); forom 
chamados (VC, 4; EE, 3); foron 
chamados (EE, 1); fosse chamada (VC, 
2); fossẽ chamadas (VC, 1); foy chamada 
(VC, 4; EE, 2); foy chamado (S, 3; VC, 
20; EE, 12); he chamada (S, 2; TC, 3; 
VC, 42; EE, 5; RP, 1); he chamado (S, 
6; TC, 2; VC, 81; EE, 9); sã chamados 
(VC, 1); sam chamadas (VC, 1); sam 
chamados (VC, 2); seendo chamada 
(VC, 1); seendo chamados (VC, 1); seer 
chamada (VC, 4); seer chamado (TC, 1; 
VC, 20; EE, 3); seer chamados (S, 1; VC, 

8; EE, 1); seera chamado (EE, 4); seerẽ 
chamados (EE, 1); seeres chamado (VC, 
1); seja chamado (S, 1; VC, 3); sejã 
chamados (VC, 3); seeram chamados 
(EE, 1); ser chamadas (S, 1); sera 
chamada (VC, 1); sera chamado (S, 1; 
VC, 10; EE, 1); seram chamados (VC, 
1; EE, 1); seras chamado (TC, 1; VC, 2); 
seriã chamadas (VC, 1); seria chamado 
(VC, 2); sõ chamadas (VC, 3); sõ 
chamados (TC, 1; VC, 15); soes 
chamados (EE, 1); som chamadas (VC, 
8; EE, 2); som chamado (VC, 1); som 
chamados (S, 1; VC, 45; EE, 9); somos 
chamados (S, 1; VC, 6; C, 1); son 
chamados (S, 1; EE, 3); sooes chamados 
6 (EE, 6); ssom chamados (S, 1); tijnha 
chamado (EE, 1). Contextos: «E dizese 
jgreja por que a todos chama pera si» 
(S); «o dereito lhe chama castidade 
cõiulgal» (TC); «Quando esteueres no 
coro chama tuas cuidaçoões que te 
aiudem a louuar Deus» (TC); «A hũa se 
chama molliçias que he peccar na 
propria carne» (C); «e chama cõ grãde 
voz» (EE); «tirã esto de hũa grosa que 
chamã iure comuni» (TC); «Tomaras hũa 
herua que chamã barba jouis» (RP); «e 
chama lhe baptismo assi como lauamẽto 
de nossos pecados» (VC); «e chamã lhe 
Syrophenisa» (VC); «mas chamã lhes 
amigos e cheguãse a elles» (VC); «e 
chama me aa tua graça» (VC); «mas 
chama se rey de Israel» (VC); «E chamã 
se marcos ou cabedal porque husando 
beẽ de taaes cousas pode o homẽ 
percalçar o grato ou gualardõ çellesttial» 
(VC); «Ex aqui o mestre e chama te» 
(VC); «diz que os dous filhos chamaa a 
cõdiçõ dos leygos» (VC); «chamaã per 
inspiraçom de dentro» (VC); «Vos outros 
me chamaaes meestre e senhor» (EE); 
«e chamaaos geeraçom de biueras» 
(VC); «e chamaas per seus nomes» 
(VC); «he de muytos medicos chamada 
basilica» (RP); «nunca comia outra 
cousa se nõ hũas heruas chamadas 
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locustas» (VC); «e chamade os aas 
vodas» (VC); «O primeiro he chamado 
sinplez fornicio» (TC); «Ordem 
dexorzista he poderyo a cõjurar ao 
diaboo chamãdo o nome de Deus» (S); 
«chamãdoa per nome proprio» (VC); 
«me fezes tes  jn jur ias  e  doesto 
chamãdome samaritano e demonynhado» 
(EE); «Christo lhe apareçeo açerca da 
fym de sua vida chamãdoo aa gloria» 
(EE); «deuẽ ser honrrados e chamados 
em suas escprituras deosses e anjos» (S); 
«per que eses clerigos assy jntitulados e 
chamados abades» (C); «Estes chamados 
forõ .s. os judeus» (VC); «Chamados sõ 
aquelles que sõ retrahidos e tirados de 
mal per amoestaçoões feruẽtes» (VC); 
«E porem chamãdosse filho de deos nom 
blasfemou» (VC); «mas chamaeme. 
mara» (VC); «Vos me chamaes meestre 
e senhor» (VC); «e a pegriça chamalhe 
vallentia e firmeza» (VC); «Mas 
chamãlhe Johã» (EE); «e ella chamalhes 
senhores» (VC); «a chamallo do estado 
deste mũdo pera a gloria dos çeeos» 
(EE); «elle veyo chamallos pecadores» 
(VC); «Ha hy outro iuramẽto que 
chamam a sii Deos» (TC); «mas chamam 
no Leuy» (VC); «escarnescemdoo e 
chamamdoo truam» (VC); «chamame e 
t r age  a  my  misqu inho»  (VC) ; 
«Chamamolhe nosso por que he padre 
espiçial dos justos por adopçion» (S); «e 
chamamollo por rey e senhor se todas 
nossas obras» (VC); «as treeuas de 
dentro chamamos  as treeuas das 
voontades» (VC); «E aynda lhes chaman 
politicas por que fazẽ ao omẽ polido e 
ordenado na uida do mũdo» (S); «e 
porque sooes filhos emuyou deus ho 
spiritu sancto do seu filho em vossos 
corações chamando padre» (EE); 
« C h a m a n d o l h e  f i l h o s  e  a j n d a 
filhezinhos» (VC); «ante da sua morte 
chamandoo aa gloria çellestrial» (EE); 
«chamandoos a peendença e tragendo os 
aa luz e vista» (VC); «em chamandose 

elle indigno» (VC); «este sam Matheu 
logo no começo foy acusador de sy 
chamandosse Matheu o publicano» 
(VC); «mas nom que o tu veias 
chamandote deus des aquella ora» (S); 
«empero chamanlhe samaritano» (EE); 
«pois que diremos no seu juizo nos que 
nõ queremos seguillo e chamanos» 
(VC); «E chamansse neçessarios por que 
nehũa pessoa sem elles pode seer salua» 
(C); «e chamao por seu nome» (HV); 
«Agora chamaos luz do mũdo porque 
allumjã aquelles que som ẽ treuas de 
ignorãcia» (VC); «Nõ queyrades chamar 
ẽ a terra padre que huũ he uosso padre» 
(TC); «el rey mãdouo chamar» (TC); «o 
emperador mandou chamar todos os 
mestres» (HV); «e o primeiro filho que 
della naçer chamara pello nome daquelle 
porque nõ se tire nome de Israel» (EE); 
«Como chamarã aquelle em que nõ 
creerõ» (VC); «pois como chamaram 
aaquelle em o qual nõ creerõ» (EE); 
«Chamaras seu nome Jhesu» (EE); 
«tangiam as trombas para spertarem os 
mortos e os chamarẽ ao juyzo» (VC); 
«usam de sperimentos pera chamarem 
os demões» (TC); «e se tu agora 
chamares alguũ pera teer carrego de 
despensar» (VC); «a estes chamarey dias 
sãctos» (TC); «E paroumentes a todos 
se alguũ o chamaria» (VC); «nõ lhe 
chamariamos dias sanctos mas dias 
çuios» (TC); «chamarlhe ha amigo 
hõrrandoo e fazendoo alleuãtar açima 
per mãdado seu» (VC); «Quãdo 
chamarmos o spiritu sancto» (VC); 
«Eles me chamarõ per taaes palauras» 
(TC); «e como na circũçisõ lhe 
chamarom Joham» (EE); «E chamarõno 
per aquesta guisa como chamauã ãte da 
paixõ» (VC); «quis seer mays cõ o sseu 
pouoo afligido que chamarse filho da 
filha del rrey» (S); «se te chamas jrmitam 
ou relligioso» (VC); «E chamase clerical 
por que os clerigos som chamados em 
sorte aa herdade de Deus» (S); «chamãse 
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arras esponsalias» (S); «Que fezesem 
iũtar todo o poboo e que chamasem 
Naboth» (TC); «asy nos ensynou ele na 
oraçõ que lhe chamasemos padre» (TC); 
«E outrosi chamasse canõ» (S); «e outro 
que chamassẽ Johane ou sse chamase 
Pedro» (S); «E chamãsse mandamẽtos 
de Deus pollos Deus dar e prouulgar» 
(C); «asi como se algũa molher ouuesse 
visto a huũ que chamassem Pedro» (S); 
«elle te ensinou quẽ chamasses e cuja 
voõtade ajas de cõprir ante que a tua» 
(VC); «e tu o chamaste com chamamemto 
de demtro» (VC); «e a huũ chamastes 
demonjnhado e a outro guarguãtam e 
bebado» (VC); «Ca primeiramẽte se 
chamaua Abram e depois foy chamado 
Abraham» (S); «se abrirõ as portas da 
igreja de hũa çidade que chamauã Papia» 
(S); «e chamauã lhe Beel por razom do 
nome de Bello corrõpendo o vocabulo» 
(S); «chamauã no assi filho de Dauid» 
(VC); «e era de prata e chamaua se 
dinheiro que quer dizer em latĩ dez» 
(VC); «E chamauã se stollas de stolõ que 
quer dizer lõgo» (VC); «chamauãlhe 
pello nome de seu padre» (EE); «e aos 
q u e  a b o r r e ç i a m  c h a m a u ã l h e s 
samarytanos» (EE); «na qual auya 
alguũs homeẽs que chamauam nazareos» 
(S); «E chamauamsse assy por razõ de 
hũa nobre cidade de Arabia que staua 
aalẽ do Jordã a que chamauam Jerasa» 
(VC); «E chamauanlhe a elle o nome 
que lhe nom conuijnha» (VC); «ho 
menino chamauãno pello nome de seu 
padre Zacharias» (EE); «e chamauanse 
assy» (VC); «Chamauao amjgo segundo 
o primeiro stado em que fora elligido 
como amjgo e discipollo» (VC); «Dize 
moço dize mayor que todos os prophetas 
que te chamauas dignamente mais que 
propheta» (VC); «e chamauase çidade 
de Dauid» (VC); «e chamauãse assi por 
razõ de huũ rey que ouue nome Publio e 
foy rey em Roma» (VC); «e chamauasse 
piscina por que era augoa que nõ tijnha 

peixes» (VC); «Os reys dos judeus 
quando os elles auiã chamauãsse 
christos» (VC); «era de huũ iudeu que 
chamauõ Naboth» (TC); «Ca ante disto 
todos se chamauom diçipulos» (S); «Huũ 
ssabedor que chamauon Prosper» (S); «e 
como fosse tarde disse ho senhor da 
vinha ao procurador chamay  aos 
obreiros» (EE); «Se alguũ de uos outros 
ẽfermar chame os sacerdotes da egreia» 
(TC); «e porque em todo tẽpo as gẽtes 
que virẽ chamẽ treedores» (HV); «Nõ 
me chamees vos a my neemy que quer 
dizer fremosa» (VC); «e forom principes 
e eu nõ os chamei» (VC); «por tal que 
perventura te chamem» (VC); «tanto 
mays chamemos e emuoquemos a ajuda 
de deus» (EE); «Non me chames senhor 
na meetade de meos dias» (VC); «en a 
tribulaçõ eu chamey ao señor» (S); 
«Catade que eu estou e chamo» (S); «eu 
chamo a ty por testimunha» (VC); «e 
alçados ho polhegar e o que esta acerca 
do que chamon yndex e o do meo» (S); 
«despois dela dizẽ ha prossa e en alguũs 
luguares chamona sequẽçia» (S); 
«quando a santa molher o chamou por 
seu nome» (S); «Aue fiãça e chamou ha 
e fezea filha sua» (VC); «Agora chamou 
lhe Sathã» (VC); «e alli chamou lhes 
negoçiadores» (VC); «O senhor sobindo 
ao monte chamou os assy e scolheo os» 
(VC); «E como Jhesu vio chamoua pera 
si e tãto que lhe pos as maãos logo se 
ẽdereitou» (VC); «e chamouho e 
disselhe» (EE); «E depois de vijndo 
chamoulhes pera saber que tijnha cada 
huũ delles ganhado» (EE); «e seruẽ e 
recõtã a deus quanto fazemos (e 
chamouo)» (VC); «chamouos pera si 
como para porto de saluaçõ» (VC); «por 
tal que a ygreja que era chamada santa 
santorum» (VC); «E aquestas cartas erã 
c h a m a d a s  p h i l l a t e r i a s »  ( V C ) ; 
«antijgamẽte aas exequias eram 
chamados os taaes» (EE); «Cuias obras 
fazes seu filho es chamado» (TC); 
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«porque nom foj chamada filha» (VC); 
«Non tome alguum a honrra se nõ quem 
for chamado» (EE); «ca se fora chamado 
angeo per nome» (VC); « foram 
chamados aa ffe de Jesu Christo» (VC); 
«quãdo quer que forem chamados pera 
sinado» (C); «Mas quãdo fores chamado 
vay e asseẽtate no derradeyro logar» 
(EE); «nehuũ daquelles homeẽs que forõ 
chamados comera minha çea» (EE); 
«tanto que em Antiochia primeyro que 
em outro logar os discipollos forom 
chamados christaãos» (EE); «E digouos 
que nehuũ daquelles homeẽs que foron 
chamados comera minha çeea» (EE); 
«elle fez que fosse chamada sua por os 
muytos millagres cõ que a alumiara e 
que fezera em ella» (VC); «digna cousa 
era que todas fossẽ chamadas per huũ 
vocabollo» (VC); «nam se diz aqui que 
foy chamada» (EE); «he chamada 
adulterinha porque desãparou o seu boo 
e primeiro esposo» (TC); «E se for em 
o espinhaço mingua sobre a vea que he 
chamada a pedica grãde» (RP); «agora 
ẽde mal assi o fazẽ muytos que sã 
chamados pastores» (VC); «nõ sam 
chamados aa graça» (VC); «porque os 
nõ de teuesse a gẽte se quisessẽ hir nõ 
seendo chamados» (VC); «E o stado e 
firmeza da ygreja ou da ffe que sooe seer 
chamada vestidura de deus» (VC); «e 
seera chamado o nome daquelle» (EE); 
«E segundo Lyra he de saber que estes 
apostollos se acha seerẽ chamados tres 
vezes por Christo» (EE); «que te 
aproueita seeres chamado aquello que 
nõ es. e husurpares o nome alheo?» 
(VC); «e seja chamado christaão» (S); 
«per meu exẽplo sejã chamados e 
prouocados a milhores cousas» (VC); 
«Filhos de deus seeram chamados» 
(EE); «deuẽ ser chamadas boas molheres 
e honestas» (S); «olhaae que virgem 
cõçebera e parira filho e o seu nome sera 
chamado Deus conosco» (S); «ca filhos 
de deos seram chamados» (EE); «Ca ao 

diaboo he dado poderio pera se defẽder, 
ẽpero sempre seras chamado omecida» 
(TC); «todallas cidades do mũdo e da 
terra seriã chamadas de Jsrael» (VC); 
«Leera outrossy que seria chamado de 
Nazareth» (VC); «por esto sõ chamados 
dias santos» (TC); «(soes chamados) aa 
ffe de Christo» (EE); «Muytos som 
chamados e poucos os escolheitos» 
(EE); «dõde nos outros somos chamados» 
(S); «e asi como son chamados» (S); 
«como sooes chamados  em hũa 
esperança» (EE); «e en outros logares 
ssom chamados mesejeiros de Deus» 
(S); «e veẽdo o fariseu que o tijnha 
chamado disse antresi» (EE).

chãmente, adv. (de chão + -mente). De 
modo simples; singelamente. Formas: 
chaamente (VC, 2); chaãmente (S, 1; 
VC, 2; EE, 1); chãamente (VC, 1); 
chaamẽte (VC, 4); chãmẽte (VC, 1). 
Contextos: «tal como este chaamente 
persegue com os egypciaãos os filhos 
no poboo de Israel» (VC); «sse alguũ 
sse esposase com algũa per palauras de 
futuro chaãmente e ssem juramento» 
(S); «fallauam da fundura das escripturas 
chaãmente e em todallas lĩguas» (EE); 
«Onde Agus. diz chãamente depois 
que começey seruir deus assy como de 
vẽtura achei melhores homẽs» (VC); 
«que em aqueste mũdo reçebeo beẽs 
cõmunalmẽte ou chaamẽte aquesta he a 
causa» (VC); «cõfessando logo chãmẽte 
ou negando o que lhe preguntaua» (VC).

chanamente, adv. (de chano + -mente). 
O mesmo que chãmente. Formas: 
chanamente (VC, 1). Contexto: «Cruel 
chanamente he e de stranha malicia 
muyto aquelle que deseja que seja per-
dida a justiça. e o poderio e a sabedoria 
de deos» (VC).

chantagem, subs. (do lat. plantagine-m). O 
mesmo que tanchagem: planta herbácea. 
Formas: chãtagẽ (RP, 1); chãtagem (RP, 
1). Contexto: «As cousas canfortatiuas 
sam estas .s. açafram, cassiafistola, 
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chãtagẽ» (RP); «e ysso mesmo toma 
chãtagem e siligẽ» (RP).

chantar, vb. (do lat. plantare). Fixar; 
colocar; meter. Formas: chantada (VC, 
1); chantadas (VC, 1); chantado (EE, 1); 
chantou (HV, 1); chantoulhe (VC, 1); 
chãtada (VC, 2; EE, 1); chãtar (VC, 1); 
chãtem (VC, 1); staua chantado (VC, 1); 
staua chãtada (VC, 1). Contextos: «raiz 
que jaz chantada na terra» (VC); «e vija 
em a sua cabeça as spinhas chantadas» 
(VC); «foy Christo sem culpa, chantado 
na forqua da cruz» (EE); «e chantou a 
espada pello coraçam» (HV); «Joab veo 
e chantoulhe tres lanças per o coraçom» 
(VC); «ha serpente de metal chãtada no 
paao» (EE); «em tres votos he o chãtar 
da vinha de deus» (VC); «e que arranquẽ 
de sy as cousas maas e enxertẽ ou chãtem 
as bõas» (VC); «O tronco ou pee que 
staua chantado e metido na pẽna em que 
a cruz staua preguada ou metida» (VC); 
«em que staua chãtada a cruz quãdo a 
leuou o senhor» (VC).

chanto, subs. (do lat. planctu-m). Pranto; 
choro. Formas:  chanto (VC, 1); 
chantos (VC, 1; HV, 1); chãto (VC, 1). 
Contextos: «e por tanto nom teem razom 
de chorar ou fazer chanto» (VC); «e com 
muytos gimidos e choros e chantos» 
(VC); «E tãtos forõ os chantos e choros 
que auia polla çidade» (HV); «os quaaes 
finalmẽte ham seu termo ẽ o chãto do 
inferno e do descõforto» (VC).

chantre, subs. (do do lat. cantor, oris, pelo 
francês chantre). Responsável pelo coro 
da igreja; cantor que entoava os salmos 
e os responsórios no coro da igreja. 
Formas: chantre (S, 1; C, 2); chãtre 
(S, 1). Contextos: «O chantre peca 
premeiramẽte rreçebẽdo os indignos no 
coro» (S); «O chantre da nossa ygreja» 
(C); «do dito chantre se nõ perdesse 
o muito boo e laudauel custume e lho 
mandassemos guardar como sempre» 
(C); «mestre escola, chãtre e os outros 
conegos» (S).

chão, adj. (do lat. planus, a, um). Plano; 
simples; singelo. Formas: chaa (TC, 1); 
chaã (S, 1; VC, 6; EE, 1); chaãos (VC, 
3; EE, 1); chaãs (VC, 1). Contextos: 
«ou te daua ele coa espada chaa e tu 
destelhe coa gume» (TC); «que a minha 
confison nõ seja simprez e chaã e 
crara» (S); «A testa chaã e muy clara» 
(VC); «aleuãtados sobre a terra chaã» 
(EE); «tem quatro cantos ou quadras 
yguaaes anchos e chaãos» (VC); «em 
aquella terra tem as casas os telhados 
chaãos» (EE); «deuem vestir vestiduras 
simprezes chaãs e honestas» (VC).

chão 2, subs. (do lat. planu-m). Solo; 
pavimento. Formas: chaão (HV, 1; 
VC, 13; C, 1; EE, 15); chão (VC, 1). 
Contextos: «ajunta a boca com o 
chaão» (VC); «esteue toda a noyte cõ os 
juelhos no chaão» (HV); «Os mantões 
das dignidades e conegos seram pello 
chaão» (C); «deytado no chaão ouuio 
huũa voz» (EE); «he spaço de chão que 
toma duas ruas» (VC).

chaparia, subs. (de chapa + -ria; chapa, 
do lat. cappa-m, pelo francês chappe). 
Ornato feito de chapa de metal. Formas: 
chaparias (VC, 1). Contexto: «E que 
scolhamos ãte a cruz que as arecadas ou 
chaparias e guarnimẽtos» (VC).

chapim, subs. (do cast. chapín). Antigo 
calçado com sola grossa de cortiça; 
sandália. Formas: chapijẽes (VC, 
1); chapijns (VC, 3); chapĩjs (C, 1). 
Contextos: E teue cirotecas ou luuas e 
çocos ou chapijẽes» (VC); «e as luuas 
e os sandallos ou chapijns» (VC); «e 
que se calçẽ de chapijns» (VC); «Assy 
borzeguijs como çapatos, pantufos e 
chapĩjs» (C).

charco, subs. (talvez do germânico flark, 
pântano). Poça de água estagnada. 
Formas: charcos (RP, 1). Contexto: 
«ou de corrupçõ de pauees e charcos ou 
chafarizes çujos» (RP).

chave, subs. (do lat. clave-m). Utensílio de 
metal que se introduz numa fechadura 
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que permite abrir ou cerrar portas e 
cadeados. Formas: chaaues (VC, 1); 
chaue (S, 42; VC, 17; EE, 3); chaues (S, 
33; VC, 26; EE, 5); chave (S, 2); chaves 
(S, 1). Contextos: «deuẽ lauar perdoãdo 
os pecados per autoridade das chaaues 
que tẽ» (VC); «Chaue he poderyo de 
legar e de absoluer» (S); «conuẽ aquj 
tractar das ditas chaues e ssaber que 
cousa he chaue e honde ouue este nome» 
(S); «teen as chaues dos rregnos dos 
çeeos» (S); «os ministros da ygreja per 
virtude das chaues que pera ello teẽ obrã 
ministrialmẽte» (VC); «os que julgardes 
dignos das duas chaues .s. do poderio e 
da descriçom» (EE); «assy esta chave 
sse nõ fosse mouida per aquelle que ha 
poderyo que he saçerdote» (S); «nõ seja 
menosprezada ha ordem da ygreja ou as 
chaves do rreyno» (S).

cheamente, adv. (de cheo + -mente). O 
mesmo que cheiamente: completamente; 
inteiramente. Formas: cheamente (EE, 
8); cheamẽte (EE, 4); cheeamente (EE, 
1). Contextos: «e estas duas cousas 
cõprio Christo cheamente» (EE); «ẽ este 
mũdo nõ se conheçã cheamẽte» (EE); 
«E por comseguinte nom as tomauã 
cheeamente» (EE).

chegada, subs. (do part. de chegar). Ato 
de chegar; vinda. Formas: cheguada 
(VC, 6). Contextos: «Nom queiras 
vedar a cheguada aos paruoos» (VC); 
«cuja cheguada e ẽtrada nõ pode o demo 
tolher» (VC).

chegado, subs. (do part. de chegar). 
Próximo; familiar; amigo. Formas: 
chegados (VC, 2); cheguado (VC, 
2); cheguados (VC, 10). Contextos: 
«Mylhor he que nõ tenhas ou que soportes 
a mingoa dos parẽtes e chegados» (VC); 
«fazes o senhor deos mais teu cheguado 
e amjgo» (VC); «mais aginha os farias 
antre os teus propinquos e cheguados» 
(VC).

chegamento, subs. (de chegar + -mento). 
Ato ou efeito de chegar; aproximação. 

Formas:  cheguamẽto  (VC,  1) . 
Contexto: «forõ as causas e occasioões 
daquestes tres cõtos o cheguamẽto dos 
publicanos e pecadores» (VC).

chegar, vb. (do lat. plicare). Aproximar-se; 
vir; regressar; atingir; ser suficiente; 
bastar. Formas: auer cheguada (VC, 2); 
chega (S, 13; TC, 1; VC, 8; EE, 1); che-
gã (S, 1; VC, 2; EE, 1); chegada (VC, 3); 
chegadas (EE, 1); chegado (VC, 6); 
chegãdo (EE, 1); chegados (TC, 1; VC, 
1; EE, 2); chegãdose (VC, 2; EE, 1); 
chegam (VC, 1; C, 1; EE, 1); chegamos 
(VC, 2; EE, 1); chegan (S, 1); chegando 
(EE, 3); chegando se (VC, 1); chegan-
dose (EE, 1); chegandosse (VC, 2); 
chegar (S, 5; VC, 32; HV, 2; C, 2; EE, 
5); chegar se ham (VC, 1); chegara (VC, 
2); chegarẽ (S, 1; VC, 1); chegarem (S, 
1; TC, 1); chegaremos (EE, 2); chegares 
(VC, 1); chegarme (EE, 1); chegarmos 
(VC, 1); chegarõ (VC, 3; HV, 6; EE, 8); 
chegarom (S, 2; VC, 2; HV, 5; EE, 4); 
chegaromse (HV, 1); chegarõse (VC, 1; 
HV, 1); chegas (VC, 1); chegas te (VC, 
1); chegasem (S, 1); chegasse (S, 1; EE, 
5); chegate (VC, 1); chegaua (VC, 4; EE, 
3); chegauã (VC, 1); chege (S, 1); chego 
(VC, 1); chegou (S, 1; TC, 3; VC, 61; 
HV, 7; EE, 17); chegou se (VC, 6); che-
gouse (VC, 5); chegousse (EE, 1); che-
gua (S, 3; VC, 45); cheguã (VC, 15; C, 
1); chegua se (VC, 1); chegua te (VC, 
1); cheguaaes (VC, 1); cheguada (VC, 
2); cheguadas (VC, 1); cheguado (VC, 
18); cheguãdo (VC, 4); cheguãdo me 
(VC, 1); cheguãdo nos (VC, 1); che-
guãdo se (VC, 4); cheguado sta (VC, 1); 
cheguados (VC, 9); cheguados erã (VC, 
1); cheguãdose (VC, 2); chegualhe (VC, 
1); cheguam (VC, 8); cheguamos (VC, 
5); cheguando (VC, 1); cheguando se 
(VC, 2); cheguando te (VC, 1); cheguar 
(VC, 98); cheguar se (VC, 1); cheguar 
sea (VC, 1); cheguara (VC, 9); chegua-
ram (VC, 2); cheguaras (VC, 6); che-
guardes (VC, 2); cheguarẽ (VC, 4); 
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cheguaremos (VC, 2); cheguares (VC, 
5); cheguaria (VC, 2); cheguarmos (VC, 
3); cheguarõ (VC, 18; HV, 1); cheguarõ 
se (VC, 4); cheguarom (VC, 8); chegua-
rom se (VC, 1); cheguaromse (VC, 1); 
cheguarõse (VC, 4); cheguarse (VC, 3); 
cheguas (VC, 1); cheguase (VC, 3); 
cheguãse (VC, 3); cheguasse (VC, 13); 
cheguassem (VC, 12); cheguate (VC, 5); 
cheguaua (VC, 14); cheguauã (VC, 6); 
cheguauam (VC, 2); cheguauamsse (VC, 
1); cheguay vos (VC, 1); chegue (S, 1; 
VC, 21); cheguẽ (VC, 4); cheguem (VC, 
1; EE, 1); cheguemos (VC, 13); chegue-
mos nos (VC, 1); chegues (VC, 1); 
cheguesse (VC, 1); cheguey (VC, 1); 
cheguousse (VC, 1); era cheguado (VC, 
1); estã chegados (EE, 1); forã chegados 
(VC, 1); fosse cheguado (VC, 1); he 
chegada (VC, 1); he cheguada (VC, 1); 
he cheguado (VC, 1); seẽdo cheguada 
(VC, 1); seer cheguadas (VC, 1); seer 
cheguado (VC, 2); seer cheguados (VC, 
1); seja cheguado (VC, 1); sõ cheguados 
(VC, 1); som cheguados (VC, 2); somos 
chegados (EE, 1); staua cheguado (VC, 
1). Contextos: «e por tanto a molher 
pode auer cheguada a elle» (VC); 
«quando ella chega aos doze annos e elle 
aos quatorze» (S); «dizemos circũstãcias 
aquelas que ham cõdiçõ algũa que se 
chega a alguũ pecado» (TC); «deuem 
jejũar desque chegã a ydade de vynte 
huũ ano» (S); «staua em passamẽto e tã 
chegada aa morte que era auuda por 
morta» (VC); «as rogatiuas dos amjos 
que contemplam das mays chegadas 
cousas do senhor» (EE); «o desejo de 
seer conjunto e chegado a Christo» 
(VC); «ẽ chegãdo a casa achou a filha 
de boõ syso» (EE); «pregunte polos 
pecados e emganos que som mais che-
gados segundo oficio» (TC); «e che-
gãdose ao primeiro disselhe» (EE); «E 
como chegam a quatorze annos depoys 
de serẽ confessados» (C); «pella qual 
chegamos aa gloria» (EE); «asi como 

quando chegan aos dez anos ou aos 
onze» (S); «e chegando os escrauos do 
amo: disserõlhe» (EE); «Chegando se o 
senhor Jhesu aa deçida de mõte Oliuete» 
(VC); «e chegandose ao outro disse por 
semelhante» (EE); «Chegandosse a 
morte e pelleja da nossa voõtade decla-
rou» (VC); «E quando chegar aa casa 
dõde esta ho enfermo» (S); «e chegar se 
ham açerca por que estes no aar seram 
arrebatados para hirem a reçeber o se-
nhor» (VC); «E pera a alma chegara esta 
renouaçõ e reformaçõ da sua ymagẽ faz 
tres passos» (VC); «quãdo chegarẽ a esta 
ydade legitima» (S); «asy andarõ hos 
diaboos no outro mundo por chegarem 
estes ao mal do inferno» (TC); «nom 
chegaremos ante que os que dormirom» 
(VC); «e por tanto nõ chegares ao porto 
mas aueres a pena do dãpno e do sẽtido» 
(VC); «(de ha tomar por esposa) .s. de 
chegarme a seus penssamentos» (EE); 
«de entendermos e nos chegarmos a elle 
cõ toda pureza de coraçom» (VC); «fo-
romse pollo araial atee que chegarõ ao 
emperador» (HV); «estando asentado 
chegarom os diçipolos a elle» (S); «sayrõ 
fora da çidade e chegaromse aas vallas» 
(HV); «e todos jũtos chegarõse aos 
muros da çidade» (HV); «Tu senhora 
virgẽ chegas te a tã grãde gloria» (VC); 
«Tu senhora virgẽ chegas te a tã grãde 
gloria que nõ tees outra cousa sobre ty 
nos çeeos» (VC); «quando chegasem a 
esta ydade lhes prouuese» (S); «E se o 
marido chegasse o embargo de frialdade 
e a molher o negasse» (S); «e chegate aa 
porta refreãdo aquellas tẽptaçoões» 
(VC); «(Como ouuisse.) por fama a qual 
chegaua ante que sua vinda a cada re-
giom de Gallilea» (EE); «e com grande 
desejo se chegauã a elle» (VC); «mais 
non chege ao altar e faça os ofiçios dos 
clerigos de menores ordens» (S); «Quãdo 
me chego a ti descarrego de my» (VC); 
«cõquerio o mar e chegou ainda tãto pelo 
aar que chegou ao fogo material» (TC); 
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«o qual chegou a Jhesu rogãdolhe e di-
zendo» (EE); «chegou se a elle hũa 
molher» (VC); «chegouse a elles e 
falloulhes» (VC); «emtõ pessoauelmẽte 
chegousse mays açerca por jsto se se-
gue» (EE); «E quando chegua aaquele 
logar hõde diz» (S); «assy como san 
animalias que nom cheguã a dez» (C); 
«por tal que aquelle que com fe chegua-
ra a elle primeiramente chegua se depois 
corporalmẽte» (VC); «e chegua te aa-
quelles que ally forem» (VC); «e lhes 
disse vos vos cheguaaes aa batalha» 
(VC); «a voz he mais cheguada ao verbo 
que o soõ» (VC); «nõ som dos prinçi-
paaes artijgos da fe mas dalgũas verda-
des cheguadas a esta fe» (VC); «Seendo 
ja vijndo e cheguado o tẽpo das merçees 
e misericordias do senhor» (VC); «e 
cheguãdo nos aas cousas celestriaaes» 
(VC); «e cheguãdo me a esta oppiniõ» 
(VC); «sobindo e cheguãdo nos aos pees 
de Christo» (VC); «e cheguãdo se a 
pascoa em que o cordeiro pascoal auia 
de seer sacrificado» (VC); «em qual quer 
dellas cheguado sta aa morte» (VC); 
«sejam tam cõjuntos e cheguados a nos 
como os mais desejados e mais amados 
mẽbros sõ ao corpo» (VC); «porque 
cheguados erã a deus per fe e caridade» 
(VC); «O senhor cheguãdose aa paixom 
fez oraçõ no valle da auondãça» (VC); 
«e poẽna aa cana ou pẽna da scriptura e 
chegualhe aa boca» (VC); «cujos corpos 
cada dia cheguam aa morte» (VC); «e 
cheguamos aa luz da vida e da saluaçõ» 
(VC); «Christo cheguando a Samaria e 
esquiuando e viuendo sem emcarrego e 
trabalho» (VC); «E he de saber que 
cheguando se o juyzo final ẽ toda cria-
tura se mostrara toruaçõ» (VC); «che-
guando te aa jnteira e perfeita santidade» 
(VC); «para quando cheguar e tocar que 
logo abramos e stemos aparellados para 
o reçeber» (VC); «ao qual nõ deue alguẽ 
cheguar se nõ em huũ dia do sabado» 
(VC); «ou cheguar sea o regno dos 

çeeos» (VC); «a preguaçõ cheguara e 
fora enviada a elles» (VC); «por aquello 
cheguaram a tal ponto» (VC); «porque 
duuidosa cousa he se cheguaras aa ve-
lhiçe pera que tu fazes o thesouro» (VC); 
«Se vos vos cheguardes aa carne que-
rendo seer carnaaes nõ seeres capazes do 
spiritu sancto» (VC); «Em todollos 
hospedes quando cheguarẽ ou quando 
se partirẽ» (VC); «e per que obras che-
guaremos a ella» (VC); «Se tu cheguares 
a beber da augoa da deuoçõ logo beueras 
da augoa da graça da saude» (VC); 
«ajnda assy nõ cheguaria aa medida 
ygual nẽ razoada» (VC); «quãdo che-
guarmos aos pastos eternaaes sejamos 
fartos» (VC); «E des que cheguarõ a 
Acre esteuerõ hi tres dias» (HV); «che-
guarõ se a elle os phariseus tẽptãdoo» 
(VC); «quando cheguarom a elle» (VC); 
«cheguarom se a elle» (VC); «e chegua-
romse a Philippe» (VC); «cheguarõse a 
elle como aquellas que ja crijã» (VC); 
«e aquellas cousas que fazẽ ao homẽ 
partirsse dos pecados e cheguarse aa 
guãçar o regno» (VC); «quando te che-
guas a oraçõ por aueres refesco do pam 
das lagrimas» (VC); «assi como por o 
cõtrairo partindo se o homẽ de mal e 
fazẽdo bẽ cheguase a deus» (VC); «mas 
cheguãse porẽ mais a ellas» (VC); «e 
ante que cheguasse a Gallilea era lhe 
forçado que passasse per o regno de 
Samaria» (VC); «por seer deuido segun-
do a ley que se nõ cheguassem aos 
homẽs» (VC); «e tu com a madre e com 
Joahne cheguate aa cruz» (VC); «Onde 
quando começaua pensar toda a paixõ 
do senhor e cheguaua a este loguar» 
(VC); «Os seus cabellos erã de auellaã 
madura e cheguauã aas orelhas» (VC); 
«stauam afastadas em comparaçom da 
outra companha que se cheguauam» 
(VC); «Cheguauamsse pois aquelles 
armados cõ grãde crueza e arroydo» 
(VC); «amados jrmaaos cheguay vos aa 
sua ymagẽ» (VC); «non chegue ha outra 
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coussa» (S); «nẽ razom que fosse que 
cheguẽ cõ elle atee aquella grãdeza e 
alteza do julguado e grãde poderio» 
(VC); «sejam tam aferuẽtadas que che-
guem a deus» (EE); «somos ensinados 
que nos cheguemos mais e nos occupe-
mos ẽ as cousas e officios que nos som 
mais cõuinhauees» (VC); «E cheguemos 
nos pois a elle» (VC); «e atees que tu nõ 
chegues a este ponto» (VC); «mas assy 
como proue minguoado e desuestido de 
todo cheguesse a demãdar sempre smolla 
a deus como mĩguoado» (VC); «e agora 
que cheguey ao loguar de que subiste aos 
ceeos. nõ sey onde te vaa mais buscar» 
(VC); «E cheguousse ao senhor cõ beyjo 
fingido» (VC); «porque ajnda nom era 
cheguado o tẽpo da paixõ sua determi-
nada per o padre» (VC); «hos quaaes estã 
chegados a deos» (EE); «per fe forã 
chegados a deus e feytos sanctos» (VC); 
«E como se fosse cheguado ao tempo do 
fruyto» (VC); «por a vida cõtẽplatiua a 
voõtade he cheguada a deus» (VC); 
«nom seẽdo cheguada mais a hũa parte 
mais que a outra» (VC); «porque as obras 
da caridade deuẽ seer cheguadas aa 
oraçõ» (VC); «de sy porque mais co-
nuem que seja cheguado e conthinuado 
o jejuũ da quareesma» (VC); «a deus nõ 
sõ cheguados per amor» (VC); «e aque-
lles que som cheguados a vos per alguũ 
parẽtesco» (VC); «somos chegados a 
deus por ffe» (EE); «Staua cheguado e 
apeguado a elle no costado do corpo» 
(VC).

cheirante, adj. (de cheirar + -ante). 
Cheiroso; odorífero. Formas: cheirãte 
(VC, 2); cheirãtes (VC, 1); cheyrante 
(VC, 1). Contextos: «e aly deu odor bem 
cheirãte» (VC); «Onde antre tãtos ramos 
de mirra bẽ cheirãte nõ leixei a mirra» 
(VC); «e especias bẽ cheirãtes de odor 
de booa fama» (VC); «e frol muy bem 
cheyrante e lançaste odor e fruto muy 
saboroso» (VC).

cheirar, vb. (do lat. flagrare). Aspirar 

o aroma de; farejar; exalar aroma. 
Formas: cheira (VC, 3); cheirã (VC, 
2); cheiramos (VC, 2); cheirãno (VC, 1); 
cheirar (S, 1; TC, 1; VC, 3; C, 1; RP, 1); 
cheyrar (S, 1; TC, 1; RP, 1); cheyrou (TC, 
1; EE, 1). Contextos: «quando cheira 
maas cousas ou cõ maa ẽtẽçõ entõ perde 
o cheirar» (VC); «poucos peixes filhã ou 
nẽhuũs mas as redes que cheirã bẽ e dã 
boo odor» (VC); «e fazemosnos cheirar 
com cheiros defora cõ que mais fedemos 
que cheiramos» (VC); «mais cheirãno 
soomẽte e a sua duçura ẽtejã» (VC); 
«veer, ouuir, cheirar, tocar e gostar» 
(S); «Deus deu ao homẽ a boca para 
falar e os narizes para cheirar e espirrar» 
(TC); «Os çinque sentidos sam estes .s. 
veer, ouuir, gostar, cheirar, apalpar» 
(C); «como no veraão cheirar cousas 
azedas» (RP); «Veer. Ouuir. Gostar. 
Cheyrar. Palpar» (TC); «e alimpar o 
rostro e despois cheyrar as maãos» (RP); 
«Se cheyrou cousas desonestas» (TC); 
«cheyrou bem a deus e ao mũdo» (EE).

cheiro, subs. (regressivo de cheirar). Odor; 
aroma. Formas: cheiro (S, 1; VC, 24; 
HV, 3; EE, 8); cheiros (VC, 7; EE, 1); 
cheyro (S, 1; VC, 3; HV, 2; EE, 10; RP, 
2); cheyros (S, 1; TC, 2; VC, 1; EE, 2; 
RP, 1). Contextos: «deleitãdome muyto 
no sabor e cheiro ou no comer» (S); «a 
alma gosta do boo cheiro da pobreza e da 
castidade» (VC); «prazera mays a deus 
e seera mays suaue ẽ cheiro» (EE); «e 
fazemosnos cheirar com cheiros defora» 
(VC); «ca ouue delectaçom ẽ ho cheyro 
do vinho» (S); «sentio aquelle cheyro 
muy boõ que saya da carne asada» 
(HV); «por ho boõ cheyro e aromatico, 
se recrea o coraçõ e o sprito do homẽ» 
(RP); «muytas vezes vsey de cheyros 
desonestos» (S); «Se tomou delectaçom 
em boõs cheyros» (TC); «e mercarõ 
boos cheyros» (EE); «e os cheyros taaes 
opilam e çarrã os poros» (RP).

cheiroso, adj. (de cheiro + -oso). Que 
exala cheiro; que cheira bem; aromático. 



413Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

Formas: cheiroso (EE, 1); cheirosos 
(EE, 1); cheyrosas (RP, 1). Contextos: 
«como canella e balssamo bem cheiroso 
dey cheyro de myn» (EE); «vnguẽtos 
bẽ cheirosos» (EE); «froles de heruas 
cheyrosas» (RP).

cheo, adj. (do lat. plenus, a, um). O mesmo 
que cheio: repleto; preenchido. Formas: 
chea (S, 3; VC, 64; EE, 20; RP, 1); cheas 
(VC, 19; HV, 1; EE, 4); cheea (EE, 3); 
cheeo (S, 1; VC, 3; EE, 8); çheeo (EE, 
1); cheeos (VC, 1; EE, 3); cheo (S, 4; 
VC, 65; HV, 3; EE, 20; RP, 1); cheos 
(S, 1; VC, 30; HV, 1; EE, 5; RP, 1). 
Contextos: «Paz seja cõtigo Maria 
chea de graça» (S); «qualquer pessoa 
he chea de sustãcia» (EE); «de manhaã 
pareçe chuuosa e chea de neuoa» (RP); 
«e des que forõ cheas Sam Clemente as 
benzeo» (HV); «Deos te salue cheea de 
graça» (EE); «por que hy he avõdamento 
cheeo e acabado» (S); «porque seja 
cheeo de spirituaaes» (VC); «se mostra 
çheeo e comprydo socorro» (EE); «asi 
erã cheeos de auareza» (VC); «Ca cheo 
foy de diuindade»; «porque he cheo de 
maos humores» (RP); «sejamos cheos 
e acabados da beẽçon e graça çelestial» 
(S); «e todos forom cheos de spiritu 
sancto» (EE); «porque os corpos cheos 
dos maaos humores sam mais asinha 
ẽpeçonhẽtados» (RP).

cheremel, subs. (do francês chalemel, 
cana, flauta). Charamela. Formas: 
cheremel (VC, 1). Contexto: «e assy o 
Libano se cõuerte em cheremel que quer 
dizer cousa molle. a qual cousa se faz 
ameude por honrra da festa ou por aazo 
da cõpanhia» (VC).

cherumbela, subs. (do francês chalemel, 
pelo cast. churumbela). Charamela; 
espécie de gaita. Formas: cherũbellas 
(VC, 1). Contexto: «poseos como se 
fossem .xij. trombas ou trombetas da 
ffe postas em alguũ orguã. ou como .xij. 
pipas ou cherũbellas. e encheo as todas 
com huũ nouo sopro que corrya ou hya 

per desuayrados canos» (VC).
cherumela ,  subs .  O  mesmo que 

cherumbela. Formas: cherumellas 
(VC, 1). Contexto: «todollos apostollos 
derramãdo per as pipas ou cherumellas 
delles todas palauras de virtude diuinal» 
(VC).

chilrar, vb. (de origem onomástica). 
Chilrear; pipilar. Formas: chilrando 
(VC, 1). Contexto: «e em as montanhas 
as auezinhas e rousinooes chilrando» 
(VC).

chilro, subs. (regressivo de chilrar). 
Chilreio das aves. Formas: chilrros 
(VC, 1). Contexto: «mostrar alegria de 
coraçõ com vozes e cantos ou chilrros 
de folgãça» (VC).

chinela, subs. (do lat. medieval planella-m, 
pelo genovês cianella). Calçado que 
não cobre o calcanhar. Formas: 
chinellas (VC, 1). Contexto: «porque os 
apostollos husauam de trazer chinellas 
ou spartenhas que nom eram çapatos 
inteiros» (VC).

choça, subs. (talvez do lat. plutea, plural 
de pluteum, construção de tábuas). 
Cabana; choupana. Formas: choça (VC, 
1); choças (VC, 1). Contextos: «nõ 
olharias mẽtes aa villeza da choça ou 
cabana» (VC); «e pero nõ se descõtẽtou 
de entrar nas cabanas ou choças refeçes 
delles» (VC).

chocarreiro, subs. (do cast. chocarrero). 
Aquele que chocarreia; zombeteiro; 
velhaco. Formas: chocarreiros (EE, 
1). Contexto: «a esmolla a muitos 
se deue fazer (e deu aos proues) nõ a 
chocarreiros e a outras pessoas que nõ 
ho mereçẽ» (EE).

chocarreria, subs. (do cast. chocarrería). 
Obscenidade; zombaria. Formas: 
chacorreria (EE, 1); chocarrarias (EE, 
1); chocarreria (EE, 1). Contextos: 
«Desonesto e non cõuinhauel (ou 
chacorreria)» (EE); «de chocarrarias 
e velhacarias» (EE); «ou velhacaria ou 
doudo fallar ou chocarreria» (EE).
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chocear, vb. (de chuço + -ear). Chuçar; 
ferir com chuço; incitar; provocar. 
Formas: choçeoou (VC, 1). Contexto: 
«por tal que por o veer se amerçeasse 
delle e o curasse. a qual cousa choçeoou 
o senhor» (VC).

choco, adj. (regressivo de chocar, este 
do francês choquer). Frouxo; apático. 
Formas: choca (VC, 1). Contexto: «ella 
he ẽferma e choca» (VC).

chorante, adj. (do lat. plorante-m). Que 
chora. Formas: chorante (VC, 1); 
chorãte (VC, 1). Contextos: «E se tu nõ 
podes chorar com Christo chorante nem 
aueer door com o doente» (VC); «por tal 
que aquelle que os pastores mereçerom 
veer no presepe chorãte mereçamos nos 
veer regnante na gloria» (VC).

chorar, vb. (do lat. plorare). Verter 
lágrimas; prantear. Formas: chora 
(VC, 29; EE, 4); chorã (VC, 10; EE, 5); 
choraae (VC, 3; EE, 1); choraaes (VC, 
1; EE, 2); chorado (VC, 3); chorãdo 
(VC, 13; HV, 2; EE, 3); chorallo (VC, 
1); choram (VC, 7; EE, 1); choramdo 
(EE, 2); choramos (VC, 1; EE, 2); choran 
(S, 1; EE, 1); chorando (VC, 15; HV, 1; 
EE, 3); chorandoo (VC, 1); chorar (S, 
3; VC, 86; HV, 1; EE, 11); chorara (VC, 
2); chorarã (VC, 5); choraram (VC, 1); 
choraras (VC, 2); chorarees (VC, 1; EE, 
2); chorarem (VC, 3); chorares (VC, 
2); chorarey (EE, 1); choraria (VC, 5); 
chorariã (VC, 2); chorariamos (VC, 
1); chorarias (VC, 1; EE, 1); chorarõ 
(VC, 1; EE, 1); choraryas (VC, 1); 
choras (VC, 4; EE, 1); chorasse (VC, 
7); chorassem (VC, 1); chorastes (VC, 
1); choraua (VC, 37); chorauã (VC, 
5; HV, 2; EE, 1); chorauam (VC, 9); 
choray (EE, 1); chore (VC, 12); chorees 
(EE, 1); chorei (VC, 1); chorem (VC, 
1); choremos (VC, 3); choreo (VC, 1); 
choreos (VC, 1); chores (VC, 1; EE, 
4); chorou (VC, 39; HV, 1; EE, 15); he 
chorado (EE, 1); seer chorado (VC, 1); 
seer chorados (VC, 2); som chorados 

(VC, 1). Contextos: «O minino chora 
posto ãtre estreita[s] mãjadoiras» (EE); 
«as lagrymas daquelles que chorã por 
os pecados e miserias alhea» (VC); 
«Mas sobre vos meesmas e sobre vossos 
filhos choraae» (VC); «Bẽauenturados 
os que agora choraaes: ca ryso terees» 
(EE); «padeçeo morreo e foy sepultado 
e chorado» (VC); «A primeira vos 
deitey chorãdo pareçẽdo a todos; (EE); 
«e chorallo per compaixõ e vntallo per 
deuoçom» (VC); «porque em elle soo 
he paz e folguança Jhesu he allegria dos 
que choram eternidade dos que viuem» 
(VC); «mas agora o digo choramdo» 
(EE); «choramos aguardando a adõpçom 
dos filhos de deus» (EE); «os filhos 
choran ou dan vozes açerca do fogo» 
(S); «depois que o feito teue e chorando 
demandar perdom» (VC); «e o poserõ 
em meo de dous ladroões em a cruz. 
chorandoo os amjgos» (VC); «pendença 
he chorar homen os pecados pasados e 
os pecados que asi chorar nũca os mais 
cometer» (S); «e o que for manso chorara 
ajnda seus pecados» (VC); «A primeira 
voz que lançou foy semelhauel aa voz do 
choro e que fazẽ todos quantos chorarã» 
(VC); «Entõ se choraram todollos tribus 
da terra» (VC); «E nõ he de marauilhar 
se tu choraras stando ante a cruz» (VC); 
«Digo vos verdadeiramẽte que vos 
outros chorarees e deitarees lagrimas e 
o mundo se allegrara» (EE); «mas ajnda 
demouia os outros a chorarem por elle» 
(VC); «justa cousa he de te agrauares 
e de chorares cõ cuydado e aficamẽto 
dãpnoso» (VC); «e chorarey dia e noyte 
os mortos da filha do meu pouoo» (EE); 
«porque se alla fosse tãto choraria 
ou tãto chorara e se atormentara que 
morrera» (VC); «tu choraras cõ grande 
compaixom» (VC); «elles meesmos se 
chorariã e mesturariã seu plãto» (VC); 
«cada dia chorariamos de mãdando e 
soplicando a deus» (VC); «tu chorarias 
(em este teu dia)» (EE); «Martha e Maria 
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Magdallena chorarõ sobre seu jrmaão 
estando finado» (EE); «tu choraryas 
com mygo» (VC); «porque choras: a 
quẽ buscas» (EE); «Onde o prinçipe 
choraua cõ tanta afflicçõ qual seria o 
que nom chorasse e que nõ gemesse 
veendo que gemia» (VC); «porque 
chorassem sua morte» (VC); «E nos nos 
queixamos e fazemos planto. e vos nõ 
chorastes» (VC); «Onde canta a ygreja 
que choraua ou saluçaua o menino» 
(VC); «Dos que chorauã e se carpiam» 
(EE); «E alguũs chorauam sobre elle» 
(VC); «choray cõ os que chorã» (EE); «e 
chore cõ as sanctas molheres» (VC); «Nõ 
chorees nos ensyna que non deuemos 
demasiadamẽte chorar nossos finados» 
(EE); «porque chorei quãdo a dizia eu e 
nõ era o mudo» (VC); «e acham malles 
que chorem e sempre se nembrã que lhes 
fallesçẽ alguũs beẽs» (VC); «Choremos 
pois nos por nos meesmos» (VC); «e aly 
o ponha e sepulte e choreo depois que for 
sepultado» (VC); «e choreos quãto poder 
cõ lagrimas ao menos do coraçõ» (VC); 
«nunca te poderas teer que nõ chores e 
que nõ lançes lagrimas» (VC); «e elle 
chorou logo sobre esta çidade» (HV); 
«seera leuado aa vyda o que aqui he 
chorado» (EE); «depois de seer chorado 
de tua muy piadosa madre» (VC); «e nõ 
cometer os que som chorados» (VC); 
«deuẽ seer chorados porque tornẽ a 
reuiueçer» (VC).

choro, subs. (regressivo de chorar). Ato 
de chorar; pranto; lamento. Formas: 
choro (S, 7; VC, 153; HV, 1; EE, 25); 
choros (S, 1; VC, 30; HV, 1; EE, 2). 
Contextos: «ha y tristeza e choro» (S); 
«E o amor da virtude ora seja o choro por 
os pecados proprios» (VC); «Grande foy 
o doo e choro que andaua polla çidade» 
(HV); «O choro de Christo he en quatro 
maneiras, o qual mostra quatro choros, 
que deuemos auer na presente vyda. O 
primeiro he ho choro de minino, como 
se canta de Christo» (EE); «ora teemos 

rijso, ora choro» (EE); «Os gemidos e os 
choros das perssoas entrem en ty» (S); 
«assy deuẽ se afligir em choros» (VC); 
«E tãtos forõ os chantos e choros que 
auia polla çidade» (HV).

choroso, adj. (de choro + -oso). Que 
chora; magoado. Formas: chorosa (S, 
3; VC, 14); chorosas (VC, 2); choroso 
(VC, 5); chorosos (VC, 3); chorossa 
(S, 2). Contextos: «ẽteira e sacreta 
e chorosa, forte, apresurada» (S); «a 
minha confisom nom foy chorosa» 
(S); «A nona que seja chorosa» (S); 
«aseentarõse chorosas e tristes» (VC); 
«Esguarda agora bẽ como com gesto 
choroso humildosamente e deuota» 
(VC); «faram aquelles seer tristes e 
chorosos e saluçãtes» (VC); «Ha dozena 
deue seer chorossa por que o pecador 
deue aver grande door em lagrimas 
polo pecado que cometeo» (S); «sacreta, 
clara, chorossa, con entẽçon» (S).

chousa, subs. (do lat. clausa-m, lugar 
cercado). Terreno murado; horta. 
Formas: chousa (C, 1). Contexto: «Item 
lhes pagarã o dizimo de toda ortaliça ou 
chousa e dos nabos» (C).

chover, vb. (do lat. plovere). Cair água 
das nuvens; precipitar chuva sobre a 
terra. Formas: chouã (EE, 1); choue 
(RP, 1); choueo (VC, 1; EE, 4); chouera 
(VC, 1); chouesse (EE, 1); chouuer 
(RP, 1); chovendo (C, 1); chuuya (VC, 
1). Contextos: «Os çeeos orualhade de 
çima e chouã as nuueẽs ao justo» (EE); 
«sayo Loth de Sodoma em que o senhor 
choueo fogo» (VC); «pareçe que quer 
chouuer e nõ choue» (RP); «julguãdo 
e prenosticãdo se chouera ou fara sol» 
(VC); «rogou com oraçom que nõ 
chouesse sobre a terra» (EE); «se nam 
chovendo ou hyndo caminho» (C); «ẽ a 
qual se apanhauã as auguas que corriã 
dos hedificios do tẽplo quando chuuya» 
(VC).

chuiva, subs. O mesmo que chuva. 
Formas: chuyua (VC, 8; EE, 4); chuyuas 
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(VC, 3). Contextos: «assy como depois 
que passa a grãde chuyua pareçe o tempo 
claro» (VC); «passou o ĩuerno: e a 
chuyua se partio e foysse» (EE); «e elle 
como chuyua ẽuyara as pallauras de sua 
sabedoria na oraçõ» (EE); «o vẽto aguyã 
derrama e tolhe as chuyuas» (VC).

chumaço, subs. (do lat. plumaciu-m, leito 
de penas). Almofada. Formas: chumaço 
(VC, 1). Contexto: «e entõ he lhe posto 
sob a cabeça almofada ou chumaço de 
pẽna» (VC).

chumbo, subs. (do lat. plumbu-m). Metal 
pesado. Formas: chũbo (VC, 1); chunbo 
(TC, 1). Contextos: «assy como mais val 
huũ pouco de ouro que mujto chũbo» 
(VC); «todo homẽ ou molher que lamça 
chunbo por ueer algũa cousa» (TC).

chumela, subs. (do lat. plumella-m). 
Almofada; pequea travesseira. Formas: 
chumella (VC, 1). Contexto: «e a 
chumella em que se sostem ho liuro por 
demostrar que os outros deuẽ sosteer e 
mãteer o preeguador» (VC).

chuva ,  subs .  (do  la t .  pluvia-m ) . 
Pluviosidade; precipitação de gotas 
de água das nuvens. Formas: chuuas 
(VC, 1). Contexto: «vẽtos e chuuas 
lhe dauã pẽna como a qualquer outro 
homẽ» (VC).

chuvoso, adj. (de chuva + -oso). Em que 
chove muito. Formas: chuuosa (RP, 1); 
chuuoso (RP, 1). Contextos: «de manhaã 
pareçe chuuosa e chea de neuoa» (RP); 
«em tẽpo de neuoeiro e chuuoso» (RP).

ciclo, subs. O mesmo que siclo. Formas: 
ciclos (VC, 1). Contexto: «per cinco 
dinheiros daquella moeda chamada 
ciclos fazẽdo boas obras» (VC).

cidadã, subs. (feminino de cidadão). 
Habitante da cidade. Formas: çidadãa 
(VC, 1). Contexto: «diz que ella era 
çidadãa da çidade de Çesar Philipe» 
(VC).

cidadão, subs. (de cidade + -ão). Habitante 
da cidade. Formas: cidadaão (VC, 4); 
çidadaão (VC, 1; C, 1); çidadãao (C, 1); 

cidadaãos (VC, 20; EE, 1); çidadaãos 
(VC, 14; HV, 2; EE, 7); cidadão (VC, 
2); çidadão (VC, 2); cidadaõs (VC, 1); 
çidadãos (VC, 3; HV, 1). Contextos: 
«nem ho caualleiro nem ho laurador 
nem cidadaão rico nẽ pobre» (VC); 
«E queremos que alguum çidadaão ou 
outra pessoa honrrada» (C); «aynda 
que seja fidalguo, çidadãao, caualeiro 
e escudeiro» (C); «Cidadaãos do çeeo 
acorrede e as vossas portas abrije. 
e ao vençedor dizee» (VC); «nom 
soomente os das aldeas mas ajnda os 
cidadaãos» (EE); e que leuassem cõ 
sigo a sentença, porque os çidadaãos a 
dessem a execuçõ» (HV); «saybamos 
non seer aquy çidadaãos mas hospedes 
e forasteiros» (EE); «e do cidadão fez 
desterrado e fora lançado» (VC); «E 
achegou se a huũ çidadão da quelle 
regno» (VC); «cidadaõs gloriosos com 
os spiritos angelicos» (VC); «fez ajũtar 
todos os çidadãos da çidade» (HV).

cidade ,  subs. (do lat.  civitate-m). 
Aglomerado urbano. Formas: cibdade 
(TC, 1); çibdade (VC, 1); cidadde (VC, 
1); cidade (SG, 3; S, 2; TC, 2; VC, 
121; HV, 1; EE, 10); çidade (S, 7; VC, 
177; HV, 103; C, 24; EE, 113; RP, 2); 
cidades (VC, 25; EE, 3); çidades (S, 3; 
VC, 29; HV, 1; EE, 23); cydade (VC, 
1). Contextos: «escreueo logo cartas aa 
cidade õde moraua Naboth aos milhores 
da cibdade» (TC); «quãtas injustiças se 
fazem oje em hũa çibdade das quaaes nõ 
he marauilha de vijr ella» (VC); «e em 
aquella cidadde em que foy o maleficio 
cometido» (VC); «ou vniuerssidade de 
cidade villa castello ou lugar» (SG); 
«Vi a cidade sãcta de Iherusalem noua 
descẽder do ceeo» (TC); «soes aquy 
vijndo a esta cidade» (HV); «nõ se 
pode esconder ha cidade sobre ho mõte» 
(EE); «A morte se ensanha ha çidade 
se filha e toma dos jmigos» (RP); «nẽ 
he saão andar pera villa ou çidade» 
(RP); «cõquistarom terras e cidades» 
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(EE); «onde se perderõ as duas çidades 
que auiã nome Sodoma e Gomorra» 
(HV); «entraua em bairros ou villas ou 
çidades» (EE); «Jhersuralem. Cydade 
metropollitana de Judea» (VC).

ciência, subs. (do lat. scientia-m). 
Sabedoria; conhecimento; instrução. 
Formas: ciẽcia (EE, 1). Contexto: 
«ciẽcia e prophecia e ffe» (EE).

cientemente, adv. (de ciente + -mente; 
ciente, do lat. sciente-m). Por acinte; 
com conhecimento de causa. Formas: 
çientemente (S, 1). Contexto: «he do 
crerigo que çelebra na ygreja entredita 
sabendo ou çientemente emterra ao 
escomũgado no çemiteryo» (S).

cilício, subs. (do lat. ciliciu-m). Peça de 
vestuário incómoda; cinto de corda 
usado para fazer penitência. Formas: 
çeliçio (VC, 1); çiliçio (VC, 1); cillicio 
(VC, 8); çilliçio (VC, 2). Contextos: «ou 
de sedas de camellos teçidas aa maneyra 
de rede ou çeliçio» (VC); «e de como 
Dauid se deçeo da cadeira e fez peẽdẽça 
ẽ çijnza e çiliçio» (VC); «a peẽdẽça 
que vos nõ fezestes elles a fezerõ em 
çijnza e em cillicio» (VC); «mas por tal 
que çijnza e em çilliçio chorasse aqui a 
misericordia» (VC).

cimprizidade , subs.  O mesmo que 
simplicidade. Formas: cĩprizidade 
(EE, 2). Contextos: «ho que da na 
cĩprizidade» (EE); «ha ffe (Ho que da) 
as esmollas (na cĩprizidade)» (EE).

cinamomo, subs. (do grego κιννάμωμον, 
pelo lat. cinnamomu-m). Canela. 
Formas: cinamomo (VC, 2); cinamomõ 
(VC, 1). Contextos: «Per o cinamomo 
se entende a cõuersaçõ de deus» (VC); 
«O cinamomo he cortiça de aruor ou 
casca» (VC); «mirra e cinamomõ e 
balsamo» (VC).

cinco, num. (do lat. popular cinque, este de 
quinque). Quatro mais um. Formas: cĩco 
(TC, 1; VC, 1); çĩco (EE, 5); çimquo (S, 
2; EE, 1); cinco (S, 2; TC, 2; VC, 58; HV, 
3); çinco (S, 16; VC, 63; HV, 1; EE, 1); 

çinqo (S, 1); cinquo (S, 3; VC, 15; HV, 
1; EE, 16); çinquo (S, 25; VC, 6; HV, 
1; C, 3; EE, 50); cĩquo (EE, 2); çĩquo 
(EE, 17); çynco (S, 1). Contextos: «o 
coraçõ dereito cõ todo os cĩco sẽtidos» 
(TC); «som muytos afficados nos cĩco 
sentidos» (VC); «cõ çĩco paães de 
çeuada fartou çĩco mil homeẽs» (EE); 
«Pequey pelos cinco sentidos nõ usãdo 
delles ẽ aquelo para que mos Deus deu» 
(TC); «avya cinco dias que nom comerõ» 
(HV); «e nos çinco seguĩtes reçebemos 
mãtijmẽto em presença do senhor» (VC); 
«Cinquo pares de boys hey mercado e 
vou veer quejandos som» (EE); «E teẽ 
çento e vĩte e cĩquo passos» (EE); «hy 
foron çĩquo paães e aquy sete» (EE); «E 
nenhũa destas çynco maneiras de jejuum 
nom haproueytam aa saude dalma» (S).

cingidoiro, adj. (de cingido + -oiro). Que 
aperta ou cinge; cingidor. Formas: 
çingidoyros (C, 1). Contexto: «esta-
beleçemos que se guarde dos çintos 
çingidoyros» (C).

cingir, vb. (do lat. cingere). Apertar; 
abraçar; pôr à cinta. Formas: çĩgias 
(EE, 1); cĩgidas (VC, 1); çĩgira (EE, 1); 
cinge (VC, 1); çinge (VC, 1); cingẽdo 
(VC, 1); çingemos (VC, 1); cingeo (VC, 
1); çingeo (VC, 1); cingeose (VC, 1); 
çinger (VC, 1); cingera (VC, 1); cingete 
(EE, 1); çingete (EE, 1); cingia (VC, 1); 
cingias (VC, 1); çingida (S, 1); çingidas 
(EE, 1); çingide (EE, 1); cingido (VC, 3); 
çingido (VC, 1; EE, 1); çingidos (VC, 2; 
EE, 2); çingimos (EE, 1); cingio (VC, 1); 
cingiosse (VC, 1); cingir (VC, 1); cingira 
(VC, 3); çingira (EE, 2); çingyo (EE, 2); 
çingyr (EE, 1); foi çingido (VC, 1); sejam 
çingidos (EE, 1); staua çingido (VC, 1); 
teẽde çingidos (EE, 1); teer cengida (VC, 
1); tijnha cingido (VC, 1). Contextos: 
«quãdo eras mãçebo te çĩgias e andauas 
onde querias» (EE); «stauã cõ as faldras 
cĩgidas e tijnhã cajados nas maãos como 
caminheiros» (VC); «E outro te çĩgira 
e trazera onde non querras e aquesto 
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disse significãdolhe» (EE); «Cinge teus 
lonbos» (VC); «e com ellas te çinge e 
arma muy rijamẽte» (VC); «cingẽdo 
derredor de sy huũ lençol muy prestes» 
(VC); «e as çingemos quãdo refreamos 
a luxuria» (VC); «Desy consijra como 
aleuãtado da mesa se cingeo cõ aquelle 
lẽço» (VC); «quando se çingeo com 
hũa zauãa» (VC); «cingeose cõ cincta 
de coyro» (VC); «Senhor Jhesu Christo 
que mãdaste çinger e apertar os lombos 
e teer cãdeas açesas» (VC); «porque 
em aquello que diz outrẽ te cingera se 
exprime e declara como o perseguidor o 
auia de leguar e prẽder» (VC); «Cingete 
e calçate tuas calças» (EE); «para sua 
consollaçõ (çingete) porque milhor 
podesse ãdar» (EE); «e como o veo da 
sua cabeça o cingia e cobria» (VC); 
«enton tu te cingias» (VC); «ou que 
tragua hũa corda çingida ou fferro» (S); 
«aquellas acharees çingidas de huum 
tal synal» (EE); «poys çingide vossos 
lombos na verdade» (EE); «e sobir ao 
poboo cingido nosso» (VC); «foy cheo 
de cabellos e çingido perto das cadeiras 
de çinta de cabellos» (EE); «Sejam 
vossos lombos çingidos» (EE); «Os 
lombos çingimos quãdo refreamos a 
luxuria» (EE); «Tirada pois a vestidura 
desi cingio hũ lenço e posesse a lauar» 
(VC); «Cingiosse de lenço tomãdo 
forma e semelhãça de seruo» (VC); «E 
pera cingir o lenço tirou a vestimẽta que 
tijnha por filhar semelhança de seruo» 
(VC); «E outro te cingira» (VC); «Em 
verdade vos digo que se çingira e os 
fara asseentar aa mesa» (EE); «çingyo 
de forteleza seus lõbos e esforçou seu 
braço» (EE); «fez çingyr os lombos cõ 
çintura de castidade» (EE); «e por tãto 
sam Johã bauptista foi çingido per os 
lũbos» (VC); «Vossos lombos sejam 
çingidos» (EE); «e a elle cayolhe a çinta 
cõ que staua çingido sem se desatar nẽ 
britar» (VC); «teẽde çingidos vossos 
lõbos» (EE); «deuẽ teer cengida a 

voontade e corpo de castidade» (VC); «e 
con o lenço que tijnha cingido alinpou 
os pees que lauara» (VC).

cinque, num. O mesmo que cinco. Formas: 
cinque (S, 1; TC, 1; VC, 1); çinque 
(S, 1; C, 5; EE, 1). Contextos: «deue 
ieiũar todas as quoartas feyras e sestas e 
sabados por cinque anos a pam e agua» 
(TC); «he alguũ dos cinque sentidos 
corporaaes» (VC); «em ha bençõ da 
augua põee çinque milagres» (S); «E 
çinque pares de boys cõprey» (EE).

cinquenta, num. (do lat. vulgar cinquaginta 
por quinquaginta). Cinco dezenas. 
Formas: cincoenta (VC, 10); cincoẽta 
(VC, 5); çinquenta (HV, 1); cinquoenta 
(VC, 4); çinquoenta (VC, 1; C, 2; EE, 6); 
cinquoẽta (VC, 6); çinquoẽta (C, 1; HV, 
3; EE, 7); çĩquoẽta (EE, 2). Contextos: 
«E daly a cincoenta passos ou pouco 
menos sta o sepulcro do senhor» (VC); 
«per cincoẽta dias acostumamos ameude 
dizer e cantar e dobrar os alleluyas» 
(VC); «e morrerõ da gẽte da parte de 
Pilatus duas mill e duzẽtas e çinquenta 
pessoas» (HV); «e assy aos cinquoenta 
dias depois que nos fomos liures do 
inferno» (VC); «Como se mostra, 
a çinquoenta e quatro capittolos de 
Isayas» (EE); «contãdo des da pascoa de 
resurreyçã çinquoenta dias» (EE); «e a 
dos cinquoẽta do spiritu sancto» (VC); 
«as outras cousas contheudas emçima 
em o capitollo cinquoẽta e huũ» (VC); 
«e morrerõ da parte de Pilatus obra de 
tres mill e duzẽtas e çinquoẽta pessoas, 
e da parte do emperador quatroçentas e 
çinquoẽta pessoas» (HV); «queremos 
que paguẽ çinquoẽta reaes pera as 
ditas obras e nosso meirinho» (C); «a 
huũ destes soltou quinhẽtos e a outro 
çĩquoẽta» (EE).

cinquenteno, num. (de cinquenta + -eno). 
Quinquagésimo. Formas: çinquenteno 
(EE, 1). Contexto: «o çinquenteno he o 
dia da pascoa, na qual comiã os judeus 
ho cordeiro» (EE).
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cinquentésimo, num. (de cinquenta + 
-ésimo). Quinquagésimo. Formas: 
çincoentesymo (EE, 1). Contexto: 
«Como se lee no psalmo çincoentesymo» 
(EE).

cinquesma, subs. (do lat. quinquagesima-m). 
O Pentecostes; cinquenta dias depois da 
Páscoa. Formas: cincoesma (S, 1); 
çincoesma (S, 1); çincuesma (S, 3); 
çinquoesma (S, 2); çyncuesma (S, 1). 
Contextos: «A premeira da rresurreiçon, 
a segunda da asumpçon, a terceira da 
cincoesma» (S); «saluo no ssabado da 
pascoa de çincoesma» (S); «e o dia da 
rresurexçõ e o dia de çincuesma» (S); 
«os consagrou ho dia de çinquoesma 
quando enuyou o spiritu ssancto sobre 
elles» (S); «nem en ha çyncuesma, nem 
en ssuas octauas» (S).

cinta, subs. (do lat. cincta-m, part. passado 
de cingere, cingir). Faixa comprida de 
tecido ou couro que serve para apertar ou 
cingir. Formas: cincta (VC, 6); cinctas 
(VC, 1); cinta (VC, 2); çinta (S, 1; VC, 
5; EE, 6); çintas (S, 1; VC, 3); çynta 
(VC, 1). Contextos: «tijnha cincta de 
pelle aspera» (VC); «custume era acerca 
dos judeos de tragerẽ cinctas de laã» 
(VC); «a cinta ouue quando foy atado 
aa colũpna e steo» (VC); «fez da agua 
vinho e tomou por çinta as toalhas» (S); 
«trazia hũa çinta de cabellos aos lonbos» 
(EE); «os carnaaes deleytes com çinta 
da castidade refreãdo» (EE); «e çingido 
perto das cadeiras de çinta de cabellos» 
(EE); «e seera a justiça çinta de seus 
lombos» (S); «con vesteduras fremosas 
trazẽdo çintas e bolsas» (S); «aquelle que 
com çynta de coyro e com vestidura de 
cillicio andaua fosse morto por hũa moça 
guarrida e nom casta» (VC).

c in temente ,  adv.  O mesmo que 
cientemente. Formas: ciintemente (TC, 
1); ciintemẽte (TC, 3); sciintemẽte (TC, 
1); scintemẽte (TC, 1); scĩtemente (TC, 
1). Contextos: «o que bautiza seu filho 
proprio sem necesidade ciintemente» 

(TC); «ciintemẽte deu maao comselho 
alguũ» (TC); «E se o fez sciintemẽte por 
limpeza do corpo tres anos faça peẽdẽça» 
(TC); «Se leyxou de dizer os pecados e 
as circũstãcias deles scintemẽte» (TC); 
«Se foy scĩtemente comtra a uerdade» 
(TC).

cintila, subs. (do lat. scintilla-m). Centelha; 
faísca; fulgor. Formas: çĩtilla (VC, 1). 
Contexto: «A primeira passada sua he 
de hũa çĩtilla ou mouimẽto pequeno de 
delectaçõ no coraçõ» (VC).

cinto, subs. (do lat. cinctu-m, part. passado 
de cingere, cingir). Faixa comprida de 
tecido ou couro que serve para apertar 
ou cingir a cintura. Formas: çinto (VC, 
1; EE, 4); çintos (C, 1); çĩto (EE, 1). 
Contextos: «huũs tragem cota darmar. 
balteyo ou çinto darmas» (VC); «seera a 
justiça çinta de seus lombos, e a ffe çinto 
de suas reẽs» (EE); «estabeleçemos que 
se guarde dos çintos çingidoyros» (C); 
«e seera a justiça çinta dos seus lombos, 
e a ffe çĩto de suas reẽs» (EE).

cintura, subs. (do lat. cinctura-m). Zona 
do corpo humano acima dos quadris; 
a faixa de couro ou tecido com que se 
cinge essa zona. Formas: çintura (EE, 
2). Contextos: «a çintura e o çinto estam 
achegados ao homẽ» (EE); «fez çingyr 
os lombos cõ çintura de castidade» (EE).

cinza, subs. (do lat. vulgar *cinisia-m, 
por cinis, eris). Pó que resta após a 
combustão da madeira ou de outro 
material. Formas: ciinza (TC, 1); çijnsa 
(S, 2); cijnza (VC, 18; EE, 2); çijnza (VC, 
5); cijza (VC, 1); çijza (VC, 1); çinsa (S, 
2; EE, 1); cinza (VC, 1); çinza (VC, 2; 
C, 1); çynsa (S, 1). Contextos: «deue o 
pam de seer o terço de farinha e o terço 
de ciinza e o teerço sal e agua» (TC); «e 
ha çijnsa cuberta e ẽterrada» (S); «nos 
auemos de corrõper e apodreçer e seer 
comestos pellos bychos e tornados em 
cijnza» (EE); «eu poo e çijnza e barro 
refeçe e vil» (VC); «Porque pois. tu 
formiga. argueyro. cijza. e poo» (VC); 
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«Em a çijza a cõsiraçõ da morte» (VC); 
«se o sãgue dos cabroões e dos touros e 
a çinsa da bezerra espargida aproueitã 
e sanctificã os çujos pera a limpeza da 
carne» (EE); «foy resolluta e tornada 
em cinza e poo» (VC); «e mays dia 
daçẽssam e a quarta feira de çinza atee 
jantar» (C); «deue sseer queymada e ha 
çynsa sseer guardada dentro do altar» 
(S).

cioso, adj. (do lat. medieval zelosus, a, 
um). Zeloso; diligente. Formas: çeosos 
(VC, 1); çeossa (VC, 1); çiosos (VC, 
1). Contextos: «em nome do senhor 
som ajuntados os que som çeosos da sua 
gloria» (VC); «e seendo tam çeossa e 
desejossa da pobreza» (VC); «e daquesta 
sejamos çiosos por tal que em o presente 
husemos e ajamos hõrra» (VC).

cipilho, subs. (do cast. cepillo). Pequeno 
tronco ou cepo; tronco com buracos onde 
se metem os pés ou as mãos dos presos. 
Formas: cipilho (VC, 1). Contexto: 
«Em a cruz pois foy filhado o diaboo 
como em cipilho ou ratoeyra» (VC).

cipreste, subs. (do grego κυπάρισσος, pelo 
lat. cupressu-m). Érvore ornamental. 
Formas: cipreste (VC, 2). Contextos: 
«cedro. cipreste. e oliua» (VC); «E o 
cipreste a fama da boa opiniom» (VC).

cipreste 2, subs. O mesmo que arcipreste. 
Formas: çipreste (S, 1). Contexto: 
«a cabeça inclinada e triste e com ho 
çipreste e os clerigos da ygreja dõde he 
parrocheano» (S).

circo, subs. (do lat. circu-m). Círculo. 
Formas: çirco (EE, 2). Contexto: «no 
meo dia pareçeo huũ çirco de ouro perto 
do sol e em meo do çirco hũa virgem 
muito fermosa» (EE).

circuito, subs. (do lat. circuitu-m). Volta; 
rodeio; contorno. Formas: circuyto (VC, 
1). Contexto: «O adro do sacerdote he o 
circuyto secular do mũdo» (VC).

circular, adj. (do lat. circulare-m). Relativo 
a círculo; redondo. Formas: circullar 
(VC, 1). Contexto: «e asy meesmo 

se pode chamar coroa por razom da 
perfeyçõ a qual cousa significa a figura 
circullar» (VC).

círculo ,  subs.  (do lat.  circulu-m). 
Circunferência; disco; anel. Formas: 
circullos (VC, 1); çirculo (S, 1). 
Contextos: «aquelle dia mais alegre 
de todos resplandeçeo e nõ cõ circullos 
e rayos que o sol acustuma a dar ou 
lançar» (VC); «a dar a entender que 
aparelha para fazer o sacrifiçio e fazer 
ho çirculo» (S).

circuncidado ,  subs.  (do part .  de 
circuncidar). Aquele que foi submetido à 
circuncisão. Formas: circũçidados (EE, 
1); circunçidados (EE, 1). Contextos: «E 
diziam os corinthios seer filhos de gentios 
deuidos aa ydollatria e nõ circũçidados» 
(EE); «Mas os circunçidados vierõ ao 
limbo dos sanctos padres» (EE).

circuncidar, vb. (do lat. circumcidere, 
cortar em volta). Praticar a circuncisão. 
Formas: circũçida (VC, 1); çircũçidados 
(VC, 1); circũcidar (VC, 3); circũçidar 
(EE, 1); çircũçidar (EE, 1); circũçidasse 
(EE,  2) ;  ç i rcũç idasse  (EE,  1) ; 
çircũçidassem (EE, 1); circũcidauã (VC, 
1); circũçides (EE, 1); circumcida (VC, 
1); circumcidar (VC, 1); circunçidã (EE, 
2); circunçidam (VC, 1); circuncidar 
(VC, 2); circunçidar (VC, 1); çircunçidar 
(EE, 1);  circuncidasse (VC, 1); 
circunçidasse (EE, 1); circuncidauã 
(VC, 1); circunçidees (EE, 1); fosse 
circunçidado (VC, 1); foy circũçidado 
(EE, 1); seer circumcidado (EE, 1); 
sejas circũçidado (VC, 1). Contextos: 
«e circũçida os teus sentidos cõ que 
fosse trespassador da ley» (VC); «assi 
como se te desse a gẽtios nõ çircũçidados 
perdoa me» (VC); «porque fazer se ha 
circũcidar e dira que elle he o prometido 
a elles» (VC); «os que querem comprazer 
aos judeus vos forçam a circũçidar» 
(EE); «em o .viij. dia do naçimento do 
missigeiro (a çircũçidar)» (EE); «Ho 
minino de oyto dias se circũçidasse ãtre 



421Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

vos outros» (EE); «e em o .viij. dia ho 
minino se çircũçidasse» (EE); «Ca deus 
mãdou a Abraham que elle e os seus 
deçendentes se çircũçidassem» (EE); 
«nõ eram perfeitamẽte curadas as chagas 
daquelles que se circũcidauã» (VC); 
«que vos circũçides, per que reçebam 
gloria» (EE); «circumcida  Jhesu 
misericordioso os pensamentos» (VC); 
«O custume de circumcidar ouue começo 
do bemauenturado Abraham» (VC); «nẽ 
os que se circunçidã guardam a ley» 
(EE); «ou ajnda quando circunçidam 
os paruoos» (VC); «Per o primeiro 
somos emsinados a nos circuncidar 
spiritualmente cortando e tyrando de 
nos os pecados» (VC); «pera se auer 
de circunçidar o menino» (VC); «em 
ho oytauo dia vijndo a çircunçidar ho 
menino» (EE); «por tanto lhe foy dado 
em signal que se circuncidasse» (VC); 
«Pera que ho minino se circunçidasse» 
(EE); «e nom auya hy gentyos aly nom 
se circuncidauã» (VC); «mas querẽ que 
vos circunçidees» (EE); «e ao oytauo dia 
que fosse circunçidado o filho» (VC); 
«começou em sua meniniçe derramar 
nouo sãgue quãdo foy circũçidado» 
(EE); «empero como quis seu filho seer 
circumcidado» (EE); «porque sejas 
circũçidado e limpo» (VC).

circuncido, subs. O mesmo que circunciso. 
Formas: circũçidos (VC, 1). Contexto: 
«nem bauptizaua saluo os grandes e 
circũçidos que vija areprenderse» (VC).

circuncisão, subs. (do lat. circuncisione-m). 
Supressão ou corte do prepúcio. Formas: 
circũçisã (EE, 1); circũcisam (VC, 2); 
circũçisam (HV, 1; EE, 2); çircũçisam 
(EE, 2); circũçisan (EE, 1); circũcisõ 
(VC, 2); circũçisõ (S, 1; VC, 1; EE, 1); 
circũcisom (VC, 10); circũçisom (VC, 
4; EE, 2); çircũçisom (VC, 1; EE, 2); 
circũçison (EE, 2); circũçissom (VC, 1); 
çircũçissom (S, 2); çircũçisson (S, 1); 
circumçisam (VC, 1); çircumçisam (C, 
1); circumcisom (VC, 10); circumçisom 

(VC, 2);  çircumçisom (VC, 1); 
circumcisoões (VC, 1); circuncisam (EE, 
2); circunçisam (EE, 3); çircunçisam 
(EE, 3); çircunçisan (EE, 2); circuncisom 
(VC, 9); circunçisom (VC, 8; EE, 2); 
circunçison (EE, 1); circunçissom (VC, 
1). Contextos: «Domĩgo en a oytaua do 
naçimẽto que he o dia da circũçisã do 
nosso senhor» (EE); «e mais nõ andar 
nas chacotas dos pecados em quanto as 
chagas da circũcisam dellas som frescas» 
(VC); «e do nasçimento e da circũçisam 
e do bautismo» (HV); «Jhesu Christo 
fosse aprouador da çircũçisam» (EE); 
«o euãgelho diz da circũçisan e pello 
semelhãte a epistolla» (EE); «em este 
dia doje çessa a circũcisõ do corpo (VC); 
«asy como da circũçisõ e de guardar o 
ssabado» (S); «E porem com razom se 
fazia a circũcisom ao oytauo dia» (VC); 
«affirmãdo que nõ vos podes saluar 
sen a circũçisom» (EE); «O segundo 
remedio foy a çircũçisom em tempo 
d’Abraham» (EE); «e auer tirado a 
circũçison» (EE); «mas pervẽtura mester 
fazia a teu filho circũçissom» (VC); 
«por quãto ho bautismo he em logar da 
çircũçissom» (S); «E deuese dizer en 
todolos domingos e ẽ a festa de natal e 
da epiphania e da çircũçisson» (S); «Da 
nasçensa e circumçisam do precursor 
ou messegeyro do senhor» (VC); «Item 
a çircumçisam» (C); «Primeyramente 
na circumcisom e este foy começo 
de nosso remimento» (VC); «nõ som 
aquelles soos que se cheguã ao ẽtẽdimẽto 
da letera da ley ca a circumçisom da 
carne» (VC); «e da condempnaçom da 
cobijça em a çircumçisom» (VC); «E 
assy ẽ soma tres som as circumcisoões» 
(VC); «e marauilharom se os fiees da 
circuncisam que erã vijndos com Pedro» 
(EE); «Em ha festa da circunçisam e 
concorda com ho euangelho» (EE); 
«escreue Sam Lucas ho euãgelho que 
se lee ho dia da çircunçisam do senhor» 
(EE); «preegador (da çircunçisan)» 
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(EE); «E daly veeo em custume que 
na circuncisom se poynhã os nomes 
aos meninos» (VC); «Eu jrmaãos se a 
circunçisom preego» (EE); «antre os 
judeus de vossa circunçison gabandose 
que fizerõ conuerter muytos aa ley» 
(EE); «E aaquelles que depois vierom 
da geeraçom de Abrahaam o mysterio 
da circunçissom» (VC).

circunciso, subs., adj. (do lat. circuncisus, 
a, um). Que ou o que foi circuncidado; 
purificado. Formas: circũciso (VC, 6); 
circũçiso (VC, 2); circũcisos (VC, 5); 
circũçisos (VC, 1); circũçisso (VC, 1); 
circumciso (VC, 2); circumcisos (VC, 
2); circumçisos (VC, 1); circunciso (VC, 
1); circuncisos (VC, 1); çircunçisos (EE, 
1). Contextos: «pouco aproueita seer 
circũciso de hũa parte e nom de outra» 
(VC); «Foy circũçiso por tal pois que 
nõ tardaua de esparger o preço do seu 
sangue por ty» (VC); «nõ se mostraua 
ou abria aos circũcisos» (VC); «de 
mouimẽtos nõ circũçisos nẽ bẽ cuydados 
por a confusõ e enuorilho do soõ da 
cõfissom» (VC); «(E leuarom o moço) 
circũçisso primeiro em Bethleẽ» (VC); 
«Este he circumciso de dentro e de fora» 
(VC); «Deuemos ajnda seer circumcisos 
na lingoa de palauras torpes» (VC); 
«mas daquelles que som circumçisos 
quanto aa letera» (VC); «nom era 
circunciso nem guardaua ou sentia bem 
as cousas da sua ley» (VC); «nom por 
serem circuncisos nos corpos mas nos 
spiritus» (VC); «preegando aos judeus 
çircunçisos» (EE).

circunferência, subs. (do lat. circumferen-
tia-m). Círculo; curva plana fechada que 
limita um círculo. Formas: circũferençia 
(VC, 1). Contexto: «que se nom podesse 
reuoluer em o ceeo que nom cheguasse 
aa circũferençia de derrador» (VC).

circunspecto, adj. (do lat. circumspectus, 
a, um). Prudente; cauteloso. Formas: 
circumspecto (EE, 1). Contexto: 
«Ao muyto circumspecto e virtuoso 

caualleyro» (EE).
circunstância, subs. (do lat. circumstan-

tia-m). Particularidade que acompanha 
um facto. Formas: circonstãcias (TC, 
1); circõstãcias (TC, 1); circõstancias 
(TC, 1; VC, 1); circumstãcias (TC, 1); 
circumstamcias (TC, 2); circumstancias 
(TC, 1); çircunstãçias (S, 1); circuns-
tancias (VC, 2); circunstançias (S, 1); 
çircunstançias (S, 2); circũstãcia (VC, 
1); circũstãcias (S, 1; TC, 7; VC, 3); 
circũstãçias (S, 3); çircũstãçias (S, 5; C, 
1); circũstamcia (TC, 1); circũstancia 
(VC, 2; EE, 1); circũstancias (S, 2; TC, 
1; VC, 4); circũstançias (VC, 2; EE, 2); 
çircũstançias (S, 4; C, 2). Contextos: 
«Seguẽse as pregũtas dos pecados mor-
taaes e das circonstãcias delles» (TC); 
«carregas som os pecados mortaaes e 
feixes sõ as circõstãcias» (TC); «estas 
circõstancias fazẽ o pecado mais agraua-
do» (TC); «E segundo cada hũa destas 
circumstãcias asy se iulga o pecado 
mayor ou menor» (TC); «pregũte pelo 
meudo por cada hũa das ditas cousas 
e por as circumstamcias delas» (TC); 
«Outras circumstancias som que fazem 
o pecado mingar» (TC); «enpero cõsi-
deradas as çircunstãçias dos pecados» 
(S); «e sem cõto som os pecados meus 
e as suas circunstancias» (VC); «E 
isto quanto aas circunstançias das pe-
soas» (S); «Quanto as çircunstançias 
do corpo» (S); «A segũda cousa deue 
catar a qualidade daquello que quer 
reprehender e a circũstãcia .s. se he de 
sy meesmo maao aquello feito» (VC); 
«Has circũstãcias dos pecados agrauam 
o deleyte ou pecado» (S); «fazer alguũ 
pecado em as circũstãçias que agrauã 
mais» (S); «os preçeptos e mãdamẽtos 
e peccados mortaaes decrarãdolhe suas 
çircũstãçias» (C); «este que o faz he 
manera de circũstamcia he per ela he ia 
o pecado mayor» (TC); «ora seja auto, 
ora circũstancia seera pecado mortal» 
(EE); «nẽ dizẽdo as circũstancias delles 
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como os fazia» (TC); «em geytos, ou 
autos, ou beyjos, e outras circũstançias 
non liçitas» (EE); «Se leyxou de dizer 
os pecados e as circũstãcias deles scin-
temẽte» (TC).

cireja, subs. (do lat. ceresia-m). O mesmo 
que cereja: fruto da cerejeira. Formas: 
çirejas (RP, 1). Contexto: «assi como 
sam çirejas, romaãs» (RP).

círio, subs. (do lat. cereu-m). Vela grande 
de cera; tocha. Formas: cirio (VC, 1); 
çirio (S, 1; VC, 1); çirios (S, 3); çiryo 
(S, 1); çiryos (S, 5); çyrio (S, 1); çyrios 
(S, 1). Contextos: «o sol na nuuẽ ho 
lume na telha o cirio na lenterna» (VC); 
«saluo quãdo diz ho Evangelho e benze 
ho çirio» (S); «e deuen teer çirios 
ẽçendidos» (S); «delhe huũ candieyro cõ 
huũ çiryo» (S); «e aparelha a trazer e teer 
os çiryos pera alomear» (S); «e quando 
benze ho çyrio» (S); «e os acholitos 
asçenden çyrios e teenos ardendo» (S).

cirogião, subs. (do lat. *chirurgianu-m, 
por cirurgu-m). O mesmo que cirurgião: 
médico. Formas: çirogiaães (RP, 1). 
Contexto: «posto que alguũs çirogiaães 
querẽ que lhe ponhã triaga» (RP).

cirógrafo, subs. (do grego κειρόγραφος, 
manuscrito, pelo lat, chirographu-m). 
O mesmo que quirógrafo: documento; 
diploma. Formas: cirographo (VC, 1). 
Contexto: «destroyndo per aquesto o 
cirographo do degredo» (VC).

ciroteca, subs. (do grego κειροθήκη, 
pelo lat. medieval ciroteca-m). Luva. 
Formas: cirotecas (VC, 1). Contexto: 
«E teue cirotecas ou luuas e çocos ou 
chapijẽes quando suas maãos e pees forõ 
todos robricados com sangue» (VC).

cisma, subs. (do grego σχίσμα, pelo 
lat. schisma-m). Separação; divisão 
entre os fiéis de um bispo ou papa que 
reconhecem como guia espiritual um 
outro que não foi canonicamente eleito 
ou cuja eleição comporta irregularidades. 
Formas: cisma (TC, 1); çisma (EE, 1); 
çismas (VC, 1). Contextos: «Esta 

obrou e fez a cisma na eygreia de Deus 
e a mantem» (TC); «os que poõe çisma 
na ygreja e os hereticos som de todo 
apartados dos sanctos» (EE); «o qual 
traz sempre desuayradas heresias e 
çismas» (VC).

cismático, subs. (do grego σχισματικός, 
pelo lat. schismaticu-m). Aquele que 
segue um cisma; herege; ímpio. Formas: 
cismatico (VC, 1). Contexto: «E 
segundo Beda ora seja herege ora seja 
cismatico ou pecador malicioso aquelle 
que bauptizar nomeãdo o nome da sancta 
trijndade quando bauptizar» (VC).

cisterna, subs. (do lat. cisterna-m). 
Reservatório de água; poço. Formas: 
cisterna (VC, 5). Contextos: «lançarõ 
seu jrmaão Joseph dentro em a cisterna» 
(VC); «o qual entrou em hũa cisterna 
cõtra huũ leõ e cõ huũ fuste o derribou» 
(VC); «offereçerõ a Dauid augoa da 
cisterna de Bethleẽ» (VC).

cisto, subs. (do lat. cinisculu-m, este de 
cinis, cinza). O mesmo que cisco: pó 
de carvão; lixo. Formas: cisto (VC, 1). 
Contexto: «Cophino segũdo diz Ysidro 
he huũ vaso fecto de vergas perteençente 
pera o seruiço da casa e pera leuarem as 
vareduras ou cisto» (VC).

citação, subs. (do lat. citatione-m). 
Ato ou efeito de citar; convocação. 
Formas: çitações (C, 1); çitaçom (S, 
1). Contextos: «Os quaes termos lhes 
asi damos e assynamos por todos os tres 
editos de çitações e por as tres canonicas 
amoestações e termos perantorios» 
(VC); «non deue vijnr por sua çitaçom 
nem mandamẽto» (S).

citar, vb. (do lat. citare). Convocar; intimar. 
Formas: cita (VC, 1); çitados (C, 2); 
çitam (C, 1); çitamos (C, 1); çitan (C, 
1); çitar (C, 2); citara (VC, 1); çitarem 
(C, 1); for çitado (S, 1); foy çitado 
(EE, 1); ser çitado (S, 1); sera citado 
(VC, 1). Contextos: «Se pervẽtura 
ouuiste que te diziã a verdade cita a 
tua cõsciẽcia e demãdalhe que se nõ 
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agraue» (VC); «avendo os todos e cada 
huum delles por çitados e amoestados» 
(C); «e os çitamos e auemos por çitados 
pera declaraçã» (VC); «çitam os ditos 
querelosos perante os ditos nossos 
uigairos» (C); «e os çitamos e auemos 
por çitados» (C); «aja lugar cõtra os 
leigos que çitan os clerigos perante juiz 
secullar» (VC); «que nehuũ nõ usurpe 
a jurdiçã eclesiastica nẽ empetre letras 
pera çitar clerigo perante juiz secular» 
(VC); «mas o seruo do pecado que fara 
quẽ citara e demãdara» (VC); «per ssy 
ou per outrem pera çitarem as ditas 
pessoas eclesiasticas» (C); «se for çitado 
perante juiz seglar» (S); «foy çitado aa 
corte de Roma a petiçom de seus filhos 
que o acusauam» (EE); «O .xij. que nom 
pode ser çitado nen chamado quando 
esteuer na ygreja dizendo as oras» (VC); 
«tal como este sera citado como homẽ 
que he del rey» (VC).

cítara, subs. (do grego κιθάρα, pelo lat. 
cithara-m). Instrumento musical de 
cordas; harpa. Formas: cythara (VC, 
1). Contexto: «ca deos sera spelho aa 
vista. e cythara ou arpa ao ouuido» (VC).

cítola, subs. O mesmo que cítara. Formas: 
cithola (VC, 1); çitola (VC, 1); citolla 
(VC, 3). Contextos: «elle tãgia a cithola 
acerca della ou hindo ante a archa para 
sua casa» (VC); «stamos callados como 
çitola britada ou sem cordas» (VC); 
«e porẽ toquemos a citolla de Dauid e 
cantemos» (VC).

ciúme, subs. (do lat. *zelumen, inis, por 
zelus, i). Inveja; zelo. Formas: çeume 
(VC, 1); çihumes (EE, 1); çyumes (EE, 
1). Contextos: «Assy foy morto Johãne 
cõ zello e çeume da verdade» (VC); 
«immizidades cõtendas: çihumes: yras» 
(EE); «ẽ palauras querellosas (çyumes) 
em feitos (yras) na obra do dampnar» 
(EE).

cível, subs., adj. (do lat. civile-m). Relativo 
ao direito civil; jurisdição dos tribunais 
sobre causas civis. Formas: çiuees 

(VC, 1; C, 2); çiuel (S, 2; C, 1); ciuijs 
(VC, 1). Contextos: «porque segũdo as 
leys çiuees primeiro deue seer tirada e 
auida diligẽte jnquiriçõ que seja dada 
a sentẽça» (VC); «benefiçiados sobre 
feitos crimes ou çiuees, crime ou çiuel» 
(C); «porque he fora de seu poder e posto 
em mãao daquelle que o prinde ou tem 
catiuado segundo as leys ciuijs» (VC).

clamação, subs. (do lat. clamatione-m). 
Ato ou efeito de clamar; clamor; brado. 
Formas: clamaçom (VC, 1); clamaçoões 
(VC, 1). Contextos: «como quanto aa 
clamaçom ou braados que primeiro veo 
fazer o precursor» (VC); «E per aquestas 
sete palauras podemos fazer nossas 
clamaçoões» (VC).

clamar, vb. (do lat. clamare). Bradar; soltar 
altas vozes; gritar. Formas: clama (VC, 
3); clamãdo (VC, 1; EE, 1); claman (VC, 
1); clamarõ (VC, 2); clamaua (EE, 1); 
clamou (EE, 2). Contextos: «Braada 
aos surdos que ouçam. clama e braada 
aos que dormem que vigiem» (VC); 
«clamãdo e braadãdo em pos elle» (VC); 
«E aquesto meesmo deffeyto claman e 
braadam os nossos prellados ou priores 
e bispos» (VC); «clamarõ e braadarõ 
ao senhor que os liurasse» (VC); «e 
apedrejauã a Esteuã o qual clamaua 
e dezia» (EE); «e fincados os giolhos 
clamou cõ grande voz dizẽdo».

clamor, subs. (do lat. clamore-m). Ato 
de clamar; brado; gritaria. Formas: 
clamor (S, 4; VC, 20); clamores (S, 1; 
VC, 5; EE, 1). Contextos: «contenda 
he inpunar a uerdade sabendoa com 
esforço do clamor e dos braados» (S); 
«E aquesta tromba se entende aquelle 
clamor do qual se diz no euãgelho» 
(VC); «Aleuantarõse em clamores e 
braados» (VC); «non aceyta deos nossos 
clamores e demãdas sem que procedam 
de coraçõ limpo» (EE).

clandestinamente, adv. (de clandestino 
+ -mente). Em segredo; às ocultas. 
Formas: clandestinamente (S, 1). 



425Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

Contexto: «O .xx. de aqueles que 
clandestinamente teem os matrimonios 
non poendo editus na ygreja» (S).

clandestino, adj. (do lat. clandestinus, a, 
um). Feito às ocultas; secreto. Formas: 
clandestino (C, 1); clandestinos (C, 
3). Contextos: «Excomunhõ mayor. 
Incẽdario. Matrimonio clandestino» 
(C); «Constituiçam xlv. açerqua dos 
matrimonios clandestinos» (C); «Item 
açerqua dos casamẽtos clandestinos, 
hordenamos e mandamos que se nõ façã 
em nosso bispado» (C).

claramente, adv. (de claro + -mente). 
De uma maneira clara. Formas: 
claramente (S, 1; TC, 1; VC, 33; EE, 
3); claramẽte (S, 2; VC, 64; C, 1; 
EE, 2). Contextos: «deue confessar 
claramente o pecado» (S); «em que 
parece claramente que quaaes obras os 
filhos fezerem a seus padres» (TC); «Pois 
claramente demostra este presidẽte sua 
jncredullidade» (EE); «A quarta por 
que claramẽte se mostrasse por que 
padeçia» (S); «nõ quiser reçeber por 
que claramẽte pareçe sua alma nõ ser da 
cõpanhia das dos fiees christaãos» (C); 
«mas quando foy aquella demostraçom 
non se lee claramẽte» (EE).

clareza, subs. (de claro + -eza). Qualidade 
do que é claro; transparência. Formas: 
clareza (VC, 6). Contextos: «tãta era a 
clareza da verdade magnifesta» (VC); 
«O septimo he da simpleza dada e 
clareza das pallauras ao qual perteeçe 
aquello que diz» (VC); «veẽdo as suas 
vestiduras çujas e nom a clareza das 
cõsciẽçias» (VC).

claridade, subs. (do lat. claritate-m). 
Qualidade do que é claro; brilho 
luminoso; alvura. Formas: claridade 
(S, 8; VC, 126; EE, 32); claridades (VC, 
2). Contextos: «Lumen, claridade por 
que elle alomea» (S); «huũ scolhido 
deferença ha do outro. em a claridade 
da alma e do corpo» (VC); «foy reçebida 
no çentro da eternal claridade» (EE); 

«outra he a claridade do sol» (EE); 
«e o corpo glorificado auera cada hũa 
destas claridades» (VC); «Ambas as 
claridades de Christo veerã os sanctos 
na gloria» (VC).

clarificação, subs. (do lat. clarificatione-
-m). Ato ou efeito de clarificar; esclare-
cimento. Formas: clarificaçã (VC, 2); 
clarificaçõ (VC, 3); clarificaçom (VC, 
2). Contextos: «E porque fez mẽçõ 
esta pallaura e voz de clarificaçã logo 
adiãte demostra a meneira da clarificaçã 
dizẽdo» (VC); «Segũdo a humanal esto 
he por a clarificaçõ da sua ascẽsõ» (VC); 
«porque asy sera diferente e desuayrada 
a clarificaçom ou claridade dos corpos» 
(VC).

clarificar, vb. (do lat. clarificare). Aclarar; 
limpar, purificar; iluminar. Formas: 
clariffica (VC, 1); clarifica (VC, 5; RP, 
1); clarificã (VC, 1); clarificada (VC, 2); 
clarificado (VC, 3); clarificar (VC, 2); 
clarificarei (VC, 1); clarificarey (VC, 
1); clarificou (VC, 1); clarifique (VC, 
1); clarifiquey (VC, 2); foy clarificada 
(VC, 1); foy clarificado (VC, 1); he 
clarificado (VC, 6); serã clarificados 
(VC, 1); som clarificadas (VC, 1); 
sseer clarificado (VC, 1). Contextos: 
«o qual se mostra e clariffica em a 
soma do cõto de çento» (VC); «porque 
clarifica muyto ho aar» (RP); «por 
certo os martires per as suas mortes 
clarificã o senhor deus» (VC); «por a 
verdade seer demostrada e clarificada» 
(VC); «ajnda que Christo nõ seja em 
sy clarificado em os maaos e jnfiees» 
(VC); «aquesto perteençeo a clarificar 
Christo» (VC); «Ou segũdo o homẽ que 
es eu te clarificarei em tua natiuidade» 
(VC); «outra vez te clarificarey per 
signaaes da diuijndade em a paixõ» 
(VC); «porque entom o padre clarificou 
ho filho per voz celestrial» (VC); «atees 
que deus clarifique o teu coraçõ» (VC); 
«Eu te clarifiquey e ajnda te clarifiquey» 
(VC); «E entom foy clarificada a tua 
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familia» (VC); «Esso meesmo foy 
clarificado quãto ao corpo mistico» 
(VC); «Agora disse elle he clarificado 
o filho da virgem» (VC); «onde os 
justos serã clarificados cõ a cõpanhia 
dos ãgeos» (VC); «todallas cousas que 
som reprehẽdidas som clarificadas 
e allumiadas» (VC); «auia de sseer 
clarificado per todos fruytos de virtudes» 
(VC).

claro, adj. (do lat. clarus, a, um). Luminoso; 
respandecente; evidente. Formas: clara 
(S, 12; VC, 58; EE, 7; RP, 1); claras (S, 
1; VC, 9); claro (S, 2; VC, 59; HV, 1; 
EE, 4; RP, 2); claros (VC, 11; EE, 1). 
Contextos: «sem contryçon e confison 
clara e booa tomey o corpo de Deus» 
(S); «asutileze se a casa por clara chama 
ou flama» (RP); «todas as cousas son 
claras e abertas ante os olhos de Deus» 
(S); «E se teu olho for simplez todo teu 
corpo seera claro» (EE); «toma se ergo 
duas vezes no dia com boõ vinho claro 
e auguado» (RP); «e mostraua todos 
seus feitos mais claros que a luz» (VC); 
«assy meesmo como em o çeeo ha alguũs 
corpos mais ou menos claros» (EE).

claustra, subs. (do lat. claustra, plural 
de claustrum). O mesmo que claustro: 
convento; clausura religiosa. Formas: 
claustra (VC, 18); claustras (VC, 8). 
Contextos: «Açerca da sentẽça do meu 
coraçõ se parayso he em aquesta vida 
presente ou em a claustra ou em as 
escolhas he» (VC); «assy deue seer o 
relligioso ẽçarrado na claustra» (VC); 
«pode seer dita a voõtade ou a rreligiõ 
da claustra em que nõ ha outra dedẽtro 
de relligiõ» (VC).

claustrado, subs. (do part. de claustrar, 
este do lat. eclesiástico claustrare). O 
que vive no claustro; monge. Formas: 
claustrados (VC, 1). Contexto: «e 
conforta os que viuẽ vida spiritual em 
algũa congregaçõ e aquesto he quanto 
aos claustrados» (VC).

claustral, subs., adj. (do lat. claustrale-m). 

Relativo ao claustro ou aos religiosos 
que vivem em claustro; monge. Formas: 
clastral (S, 1); claustraaes (VC, 5). 
Contextos: «monge clastral, mulher 
casada» (S); «e em este castello ha 
hy outros que som claustraaes: os 
quaaes stã asentados acerca dos pees 
do senhor» (VC); «Mas acustumã os 
religiosos claustraaes em seos cabidoos 
nõ amoestar en tal guisa atee que se 
acusem» (VC); «e mãtẽ em paz os 
monjes ou claustraaes que viuem em 
cõgreguaçõ» (VC).

cláusula, subs. (do lat. clausula-m). Cada 
um dos artigos de um documento; 
preceito; norma. Formas: classulla (S, 
1); claussula (S, 1); clausula (S, 1; VC, 
3); clausulas (S, 1; VC, 1); clausulla 
(VC, 2). Contextos: «Esta classulla faz 
rrellaçon da conssagraçon do corpo, asi 
como do ssangue» (S); «A claussula sera 
apartamẽto de Deus» (S); «A prymeira 
clausula sera chamamẽto damor de 
Jhesu Christo por aquillo que diz venit» 
(S); «Per esta clausula beẽta es tu em 
todas as molheres» (VC); «teera seys 
artjgos ou seis clausulas» (S); «se deue 
ajũtar e entẽder cõ todas clausulas 
suso dictas» (VC); «principalmẽte esta 
clausulla» (VC).

clausura, subs. (do lat. clausura-m). Reclu-
são num convento; vida contemplativa. 
Formas: clausura (C, 4). Contextos: 
«que nehũ homẽ nẽ molher nom ẽtre na 
clausura do mosteiro de Sancta Crara 
desta çidade» (C); «Nam ẽtrẽ estas 
pessoas açima ditas em clausura dos 
ditos mosteiros de donas» (C); «Mas 
que guardem a clausura em quanto no 
mosteiro esteuerem como as mesmas 
freiras» (C).

clavo, subs. O mesmo que cravo. Formas: 
clauo (VC, 2); clauos (VC, 4; HV, 1). 
Contextos: «ferro cõ ferro ou clauo cõ 
clauo se atarraqua ou amartella» (VC); 
«asi como os clauos e lança e coroa e 
os açoutes» (VC); «foy encrauado cõ 
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grãdes clauos» (HV).
clemência, subs. (do lat. clementia-m). 

brandura; indulgência; piedade. Formas: 
clemẽcia (VC, 11); clemẽçia (VC, 1; EE, 
2); clemencia (VC, 9); clemençia (VC, 
1; EE, 1). Contextos: «Eu rogo senhor 
a tua clemẽcia e misericordia» (VC); «a 
escriptura sancta produze a clemẽçia» 
(EE); «E foy mostrada a clemencia 
diuinal» (VC); «abryo sua boca aa 
sabedoria, e a ley de clemençia na sua 
lingoa» (EE).

clerezia, subs. (do lat. eclesiástico 
clericia-m). O clero; a classe clerical. 
Formas: clerezia (VC, 9); clerizia (S, 6; 
VC, 2; C, 16); clerizias (C, 1); cleryzya 
(S, 1). Contextos: «A segũda cousa he 
a ordẽ da clerezia e a prelladia» (VC); 
«Corrẽ os ecclesiasticos em a clerezia» 
(VC); «nem se enriquẽte dos beẽs da 
clerezia. nem faça grandes paaços 
dos beẽs da ygreja» (VC); «ordẽ de 
clerizia, matrimonio» (S); «supplica por 
a clerizia» (VC); «aa dita nossa clerizia 
lhes damos logar e liçença que se possam 
cõfessar huũs aos outros» (C); «e os das 
outras clerizias, seram pello artelho» 
(C); «o qual os samtos padres trouxerom 
e tomaron a gloria e honrra de toda a 
cleryzya» (S).

clerical, adj. (do lat. eclesiástico clericale-
-m). Relativo ao clero. Formas: clerical 
(S, 6; C, 2); clerycal (S, 1). Contextos: 
«O sexto que ẽsinãdo alomea, asi como 
faz a ordẽ clerical» (S); «por serem 
grande defamaçam e vituperio da ordem 
clerical e prijgo das almas dos clerigos 
dordẽs sacras e dos benefiçiados» (C); 
«A sexta dos que administrã e para estes 
he a ordem clerycal» (S).

clérigo, subs. (do lat. clericu-m). Indivíduo 
que recebeu ordens sacras; membro do 
clero; sacerdote; padre. Formas: clerigo 
(S, 52; TC, 23; VC, 18; C, 44; EE, 2); 
clerigos (S, 52; TC, 6; VC, 50; HV, 2; 
C, 52; EE, 5); cleriguo (S, 1); clerygo 
(S, 4); clerygos (S, 3). Contextos: «em 

casa ou en outro logar per clerigo ou 
leigo» (S); «Quẽ se bautizar duas uezes 
per nõ saber nõ peca mais nõ deue a seer 
clerigo» (TC); «e tal o clerigo como 
o leygo e cada huũ delles ha cobijça» 
(VC); «ho clerigo ou sacerdote maao e 
boõ teem poderio de remeter e absoluer 
os peccados» (EE); «E os clerigos e os 
frades nom oferesen» (S); «Seguense as 
pregumtas que deuem fazer aos clerigos 
e som sete» (TC); «E ajnda em fim 
ponho huũ exemplo dos clerigos» (VC); 
«façã vijnr a sy os clerigos da ygreja» 
(EE); «Ca en tempo da morte qual quer 
cleriguo pode asoluer» (S); «deuem 
saber por todo christaãoo clerygo ou 
leygo» (S); «huũ de clerygos e outro de 
leygos» (S).

clipsamento, subs. (de clipsar + -mento). 
Ato ou efeito de eclipsar; eclipsamento; 
encobrimento. Formas: clipsamẽto (VC, 
1). Contexto: «porque o clipsamẽto 
do lume do sol demostrasse que o 
verdadeyro lume era fora dos coraçoões 
dos judeus» (VC).

co, prep. + art. (de com + o). O mesmo 
que com o. Formas: co (S, 1; TC, 2; 
VC, 1). Contextos: «e se casase co elle» 
(S); «ungano co holio sãcto em nome do 
senhor» (TC); «e lhe dã tal aazo e colhẽ 
co ela que se torne para as outras» (TC); 
«aly sejamos nos co elle» (VC).

coa, prep. + art. (de com + a). O mesmo 
que com a. Formas: coa (TC, 5); coas 
(TC, 2). Contexto: «nõ te fuste ou te 
daua ele coa espada chaa e tu destelhe 
coa gume» (TC); «O quinto he os que 
dormem coas animalias brutas» (TC).

coagulado, adj. (do part. de coagular, 
este do lat. coagulare). Coalhado; 
transformado em massa. Formas: 
coagullada (EE, 1). Contexto: «daay 
e daruos ham, medida booa e chea 
coagullada» (EE).

coalhar, vb. (do lat. coagulare). Cobrir 
inteiramente; coagular; transformar 
em massa; esconder; obstruir. Formas: 
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coalhase (S, 1); coalhou (TC, 1; EE, 
1); colhase (S, 1). Contextos: «sse ha 
hostia cay en ho sangue ou se por grande 
frialdade se coalhase ho sangue» (S); 
«Se coalhou as cousas torpes asy em 
sy como em outrem» (TC); «quãdo 
ho mar se coalhou» (EE); «E se por 
grande frieldade sse colhase o sangue 
no calez» (S).

coar, vb. (do lat. colare). Filtrar; deixar 
passar através de um filtro. Formas: 
coaaes (EE, 1); coãdo (VC, 3); coallos 
ha (EE, 1); coam (VC, 1); coar (VC, 
1); coauã (VC, 1). Contexto: «porque 
coaaes o muxõ e engullijs o camello» 
(EE); «coãdo  as mosca cõ suas 
ensinãças» (VC); «coallos ha como 
ouro e prata» (EE); «assy como aquelles 
que coam o moxom» (VC); «Estes som 
os que ensinauã per seu exẽplo a coar 
o moxã e engullyr o camello» (VC); 
«Coauã o moxam e engulliã o camello» 
(VC).

coberta, subs. (do lat. cooperta-m, part. 
passado de cooperire, cobrir). Cobertura; 
cobertor. Formas: cuberta (EE, 1). 
Contexto: «de baixo da cuberta da 
carne conheçeo ha excellẽcia da sua 
grandeza» (EE).

cobertamente, adv. (de coberto + -mente). 
Escondidamente; ocultamente. Formas: 
cubertamẽte (EE, 1).  Contexto: 
«mostrayvos non secreta e cubertamẽte» 
(EE).

cobertiço, subs. (de coberto + -iço). 
Coberto; alpendre. Formas: cobertiço 
(VC, 1). Contexto: «depois fezerõ duas 
ygrejas ambas jũtas. e sob huũ telhado 
ou cobertiço. e meterõ dẽtro em ellas o 
monte Caluario e o loguar da sepultura» 
(VC).

cobertimento, subs. (de coberto + -mento). 
Ato ou efeito de cobrir; cobertura. 
Formas:  cobertimentos (VC, 1). 
Contexto: «que dous se emtendem que 
som os cobertimentos ou cortinas do 
templo» (VC).

coberto, subs. (do lat. coopertu-m, part. 
passado de cooperire, cobrir). Cobertura; 
abrigo. Formas: coberto (VC, 1); 
cuberto (VC, 1). Contextos: «e beues o 
sangue do senhor entom entra elle dentro 
no teu coberto» (VC); «nom soom digno 
que entres de sob o cuberto da minha 
carne» (VC).

cobertura, subs. (do lat. coopertura-m). O 
que serve para cobrir; abrigo; proteção. 
Formas: cobertura (VC, 27; C, 2); 
coberturas (VC, 2); cubertura (S, 1; VC, 
12); cuberturas (VC, 1). Contextos: 
«E damos lhe cobertura da voontade 
e do dilleito» (VC); «escritas em 
liuro ou em caderno cõ cobertura de 
purgaminho» (C); «nom tem lençoões 
nem coberturas» (VC); «sacramẽto he 
aquella coussa, a qual sub cubertura 
e semelhãça das coussas visiues» (S); 
«nõ aja por ello vergonha de o chamar 
pera ella se teuer estes emparamẽtos e 
cuberturas» (VC).

cobiça, subs. (do lat. medieval cupiditia-m). 
Desejo veemente; ânsia de conseguir 
alguma coisa. Formas: cobiça (S, 3; 
VC, 14); cobiiça (S, 2; TC, 13); cobiiças 
(S, 1); cobijça (S, 51; VC, 246; C, 3; 
EE, 6); cobijças (S, 3; VC, 60; EE, 1); 
cobjça (S, 1); coobijça (VC, 2); cubiça 
(S, 2); cubiiça (TC, 1); cubijça (S, 1; VC, 
2). Contextos: «cõ cobiça de a ganhar 
e teer pera ssy» (S); «os homeẽs ham 
cobiiça de emganarem seu proxymo 
e de leuarem o alheo» (TC); «mata e 
quyta os ardores e cobiiças da luxuria» 
(S); «(que he achado sen mazella) de 
cobijça e auariçia» (EE); «cruçificaron 
sua carne com os viços e carnaaes 
cobijças» (EE); «por apetito e cobjça 
de honrra e de mayoria» (S); «e nõ ha 
coobijça de seer gloriado» (VC); «e 
por sua friura nos esfria da quẽtura da 
cubiça» (S); «se o fez com cubiiça ou 
com pobreza» (TC); «muytas vezes vsey 
de cheyros desonestos e çujos por cõprir 
ha maa cubijça da carne» (S); «E tanto 
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foy acendido na chama da cubijça que 
vendeo deos por metal de prata» (VC).

cobiçador, subs. (de cobiçado + -or). 
Aquele que cobiça: ambicioso. Formas: 
cobiçadores (VC, 1; EE, 2); cobijçador 
(VC, 1). Contextos: «E a ty senhor Jesu 
zeloso de nossa saluaçom e cobijçador 
della muy forte» (VC); «Nom sejamos 
cobiçadores do mal» (EE).

cobiçar, vb. (de cobiça + -ar). Ambicionar; 
querer o que não lhe pertence por direito. 
Formas: avia cobijçado (S, 1); cobiça 
(VC, 1); cobiçã (VC, 1); cobiçaaes (VC, 
1); cobiçãdo (VC, 3); cobiçadoo (VC, 
1); cobiçalla (VC, 1); cobiçando (VC, 
1); cobiçandoo (S, 1); cobiçar (S, 3; 
VC, 6); cobiçara (VC, 1); cobiçaras (S, 
3; VC, 1; EE, 1); cobiçarom (VC, 1; EE, 
1); cobiçasse (VC, 2); cobices (VC, 1); 
cobiçou (TC, 1); cobiiça (TC, 3); cobiiçã 
(TC, 1); cobiiçala (TC, 1); cobiiçamus 
(TC, 1); cobiiçar (TC, 3); cobiiçaras (TC, 
4); cobiiçase (TC, 1); cobiicemos (TC, 
1); cobiiçou (TC, 3); cobiiçoua (TC, 1); 
cobijça (VC, 29; EE, 2); cobijçã (VC, 10; 
EE, 1); cobijçã na (VC, 1); cobijçaaes 
(VC, 1; EE, 2); cobijçãdo (S, 1; VC, 
10; EE, 2); cobijçalla (VC, 1); cobijçam 
(VC, 5; EE, 1); cobijçamos (VC, 3); 
cobijçando (S, 2; VC, 4); cobijçar (S, 
4; VC, 25; EE, 1); cobijçara (VC, 2); 
cobijçaras (S, 4; VC, 2; C, 4); cobijçarem 
(VC, 1); cobijçariã (VC, 1); cobijçarmos 
(VC, 1); cobijçarõ (VC, 2); cobijças (VC, 
6); cobijçassẽ (VC, 1); cobijçaste (VC, 
1); cobijçaua (VC, 4); cobijçauã (VC, 
5); cobijçauam (VC, 1); cobijçauamos 
(VC, 1); cobijce (VC, 1); cobijçe (VC, 
11); cobijcẽ (VC, 1); cobijcemos (VC, 
1); cobijçemos (VC, 4); cobijçes (VC, 
2); cobijcey (VC, 1); cobijçey (S, 8); 
cobijço (S, 1; VC, 6; EE, 1); cobijçou 
(S, 1; VC, 1); cobjçãdo (VC, 1); cobjiçar 
(S, 1); cobyça (S, 1); coobijçar (VC, 1); 
cubiçãdo (S, 1); cubiçando (S, 1); cubiçar 
(TC, 1); cubiçarey (VC, 1); cubiçase (S, 
1); cubiçasen (S, 1); cubijçarmos (VC, 

1); cubijçaua (HV, 1); cubijçe (VC, 1); 
cubyçam (VC, 1); he cobijçada (VC, 1); 
seer cobiçadas (VC, 1); seer cobijçada 
(VC, 1); seer cobijçado (VC, 1); seerem 
cobijçados (VC, 1); seja cobijçado (VC, 
1); som cobijçados (VC, 1). Contextos: 
«sse foy por ssonho de molher ou por 
molher que avia cobijçado» (S); «mas 
paguase da verdade. esqueeçenlhe as 
cousas tẽporaaes e cobiça as eternaaes» 
(VC); «as ajnda aquelles que a cobiçã 
de fazer» (VC); «vos pois cobiçaaes 
de seer ouuidos» (VC); «cobiçãdo de 
seer lauado e limpo nas agoas» (VC); 
«nõ desejemos o alheo cobiçadoo nẽ a 
gloria do mũdo» (VC); «Todo aquelle 
que vjr molher pera cobiçalla» (VC); 
«e cobiçando de seerem emformados 
per elle nas suas doutrinas» (VC); «ou 
cobiçandoo pẽsaste» (S); «Ou em outra 
maneira, he dizer, cobiçar, ou fazer 
contra ley de Deus» (S); «pera lhe 
denunciar que o filho de deus cobiçara 
a sua fremosura» (VC); «O nono nõ 
cobiçaras a molher de teu proximo» (S); 
«Cobiçarom deleyte carnal no deserto» 
(EE); «porque cobiçasse mais tornar 
a elle» (VC); «Tenras cella em que nõ 
cobices outrẽ se nam tu soo» (VC); «A 
.xii. se cobiçou alguna que nom podese 
auer» (TC); «Se cobiiça dauer mais e 
seer mais rico» (TC); «cobiiçã e trabalhã 
por outros ataa que seiã ẽperadores» 
(TC); «nõ deue de auer cõpanha cõ 
molher nẽ cobiiçala senõ aquela cõ que 
he casado» (TC); «quando cobiiçamus 
de ser boos e iustos e perfeitus» (TC); 
«uay aas uodas ueer as molheres cõ ẽtẽçõ 
de as cobiiçar» (TC); «Nõ cobiiçaras as 
cousas de teu uezinho» (TC); «E desto 
se seguia que aĩda que homẽ cobiiçase 
a molher ou a tãgese desonestamẽte nõ 
era pecado» (TC); «se nos he defeso 
que nom cobiicemos a molher solteira e 
o podemos fazer sẽ pecado quãto mais 
a casada» (TC); «se cobiiçou cousa que 
nom era sua» (TC); «uai huũ homẽ per 
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hũa rua uio hũa molher e cobiiçoua se 
mais nõ foy he pecado uenial» (TC); «a 
carne cobijça cada dia cõtra o spiritu» 
(EE); «ca os soberbos cobijçã senhorear 
aos outros» (EE); «mas cobijçã na pera 
todollos outros» (VC); «cobijçaaes 
de perseuerar ẽ as dictas dignidades» 
(VC); «Cobijçãdo poeer sem a hũa 
antijga comtenda e queston por ho 
presente decreto» (S); «e cobijçalla ou 
escarneçẽdo e maldizendo della» (VC); 
«e cobijçam as hõrras dos homeẽs» (EE); 
«porque cobijçamos honrras e fugimos 
das asperezas» (VC); «e con grãde 
feruor cobijçando cassas, rriquezas e 
homrras» (S); «e algũas vezes que me 
traziã em desperaçon e em cobijçar a 
morte» (S); «mas se se fazer podera bẽ 
cobijçara elle auer a vida eternal sem 
padeçer a pena da morte» (VC); «O 
.ix. he nõ cobijçaras a molher de teu 
proximo» (C); «E por elles cobijçarem e 
seerem cobijçados» (VC); «Se ouuessem 
sentido dos ẽcarregos nõ cobijçariã de 
auer as mitras ou barretes das dignidades 
cõ tã grande trabalho e perijgo» (VC); 
«Conhocia elle bẽ quãta sandice he de 
cobijçarmos honrras» (VC); «e os que 
criã sõ aquelles que possuẽ aquello que 
cobijçarõ» (VC); «e muschando em my 
as cobijças humanaaes» (VC); «se elles 
desejassẽ ou cobijçassẽ aly veer a alteza 
da sua resurrecçõ» (VC); «os quaaes 
tu cobijçaste dauer e ouueste» (VC); 
«E cobijçaua encher o ventre» (VC); 
«doestou os apostollos que cobijçauã 
que desçendesse fogo do çeeo» (VC); 
«sabendo que elles cobijçauam de seer 
guardado aquelle custume» (VC); «todas 
cousas cobijçauamos da auer: e nõ as 
esquiuauamos» (VC); «Cobijce muyto 
de auer homẽs pera Christo» (VC); «e 
cobijçe ardentemente que eu reçeba de ty 
o orualho da beemçom cellestrial» (VC); 
«E que seendo intẽtos no entẽdimẽto 
spiritual desejẽ e cobijcẽ mas por auer 
as cousas celestriaaes» (VC); «Sejamos 

nuus cõ o nuu e nõ cobijcemos auer 
cousa» (VC); «desejemos a saluaçom 
nossa e que cobijçemos a nossa vida 
eternal» (VC); «que nõ cobijçes ẽ elles 
cousa algũa de louuor humanal» (VC); 
«Porque amey eu ou porque cobijcey 
em toda mjnha vida algũa cousa afora 
ty Jesu meu deus?» (VC); «quantas 
vezes cobijçey dentro ẽ mynha vontade 
fazer adulterio cõ molher de outro» (S); 
«deus me he testemunha como cobijço 
a todos vos outros nas emtredanhas de 
Jhesu Christo» (EE); «E outrosi deuelhe 
pregũtar sse cobijçou algũa molher 
ou consentyo ẽ esta cobijça» (S); «e 
speraa cobjçãdo cõ o apostolo soluesse 
e seer cõ Christo» (VC); «ẽ maneyra 
que nõ sayba tomar sanha nẽ cobjiçar 
cousa algũa» (S); «E poys o pouoo 
cobyça que os ssaçerdotes bendigam e 
os ssaluẽ e ensinẽ» (S); «E dame auer 
alguũ stimollo dezello de coobijçar 
e desejar cousas dereytas acerca de 
ty» (VC); «cubiçãdo o euimẽto de 
Jhesu Christo» (S); «delectandome e 
cubiçando que me visen e ouuisen e 
cubiçasen muitas molheres» (S); «Em 
logar de cubiçar requezas nembrete a 
pobreça que prometeste a Deus» (TC); 
«desejarey e cubiçarey que tu ajas de my 
tam ledo louuor» (VC); «e cubiçase ser 
bautizado» (S); «quando cubijçarmos 
seer a esta festa presentes» (VC); «e 
cubijçaua muyto sua saude» (HV); 
«que eu cubijçe seer menos preçado e 
trilhado de todos» (VC); «cubyçam de 
senhoreyar e som chamados magnificos» 
(VC); «A carne diz elle quando he 
cobijçada seja pensada quejando seria 
senom teuesse alma» (VC); «tãtas cousas 
quantas podem seer cobiçadas per 
aquelles que o nõ seguem» (VC); «e porẽ 
deue seer cobijçado» (VC); «porque 
cõ major desejo seja cobijçado» (VC); 
«os beẽs terreaaes som mais ardẽtemẽte 
amados depois que som possuydos que 
quãdo som cobijçados» (VC).
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cobiçosamente, adv. (de cobiçoso + 
-mente). Com cobiça; com desejo 
imoderado. Formas: cobiçosamẽte (VC, 
2); cobijçosamẽte (VC, 1); cubijçosamẽte 
(S, 1). Contextos: «porque buscamos 
tam cobiçosamẽte as honrras e põpas» 
(VC); «guardãdoas cobijçosamẽte e 
nõ estendẽdo as maãos pera dar dellas 
a pobres» (VC); «Comeste ẽçendido ẽ 
gula muy cubijçosamẽte» (S).

cobiçoso, subs., adj. (de cobiça + -oso). 
Ambicioso; que deseja o que é de 
outrem; desejoso. Formas: cobiçosa 
(VC, 2); cobiçosas (VC, 1); cobiçoso 
(VC, 1); cobiçosos (VC, 3); cobiçossa 
(S, 1); cobiçossas (VC, 1); cobiiçoso 
(TC, 1); cobiiçosos (TC, 1); cobijçosa 
(VC, 3; EE, 2); cobijçoso (S, 2; VC, 
22); cobijçosos (S, 2; EE, 4; VC, 27); 
cobijçosso (S, 1). Contextos: «que a 
alma cobiçosa de guanho: nõ ha receo 
de se perder por pouca cousa» (VC); 
«e assi as almas cobiçosas dos beẽs 
tẽporaaes prinhes sõ em percalçar» 
(VC); «Sabes quã cobiçoso he pescar 
stando elles no meo daquella obra 
de pescaria» (VC); «de toda voõtade 
somos cobiçosos» (VC); «mas alta 
cobiçossa da cõtenplaçom deuinal» 
(S); «Ou lhe demostrou todallas cousas 
cobiçossas do mũdo» (VC); «Outrosy 
lhe pregunte se he cobiiçoso» (TC); 
«Outrosy iuramẽto ha que he ẽganoso 
este perteece aos cobiiçosos» (TC); «nõ 
he cobijçosa de honor» (EE); «Ha .xj. 
que nom seja cobijçoso» (S); «Ca os 
cobijçosos e auarẽtos o perjuro teem 
prestes por cobiiça de ganhar» (S); «por 
jsto se emtẽdem os cobijçosos aas cousas 
terreaaes» (EE); «fornicador, ladrom, 
mẽtiroso, cobijçosso, carnal» (S).

cobra, subs. (do lat. colubra-m). Serpente. 
Formas: cobra (TC, 1); coobra (VC, 1); 
coobras (VC, 1). Contextos: «Fuge ao 
pecado asy como fugis amte a face da 
cobra» (TC); «Auareza he como coobra 
de duas bocas e cõ ambas acustuma 

de morder e lançar peçonha mortal ou 
pestillençial» (VC); «porque as serpẽtes 
ou coobras mordẽ cõ o dente» (VC)

cobrar, vb. (do lat. cuperare). Adquirir; 
receber; tomar. Formas: cobra (S, 1; 
VC, 3; EE, 1); cobrã (TC, 1); cobraa 
(VC, 1); cobrada (VC, 2); cobrado (VC, 
1); cobrãdo (VC, 1); cobralla (VC, 1); 
cobramos (VC, 1); cobrando (EE, 1); 
cobrar (VC, 22; EE, 1); cobrara (VC, 2; 
EE, 1); cobrarõ (VC, 1; EE, 1); cobrarom 
(VC, 1); cobrase (VC, 1); cobrasse (VC, 
3); cobraste (VC, 2); cobraua (VC, 1); 
cobrauam (EE, 2); cobremos (EE, 1); 
cobres (EE, 1); cobrou (VC, 9; EE, 3); 
forom cobrados (VC, 1); he cobrada 
(VC, 1); he cobrado (VC, 1). Contextos: 
«se cobra a saude» (EE); «o ferro ẽ sy 
nõ he tam limpo metal todos o cobrã e 
husã mais dele» (TC); «e quando per 
vilheçe se lhe bota a vista reformaa e 
cobraa per queentura do sol» (VC); «e 
da mealha perdida e cobrada» (VC); 
«e outrossy em a rresurreyçõ cobrado 
o sangue derramado em a cruz» (VC); 
«reçebẽdo a ffe e cobrãdo a ĩnoçẽcia» 
(VC); «para mereçer a graça de deus e 
para reteella e cobralla» (VC); «assy 
meesmo cobramos nos as nossas obras 
ẽsangoẽtadas e pecados cõ purpura de 
caridade splandeçente» (VC); «tendo 
mãdo ẽ todas suas criaturas mais baixas 
cobrando o senhorio por graça» (EE); 
«e poer lhe as maãos para cobrar a 
vista» (EE); «e cobrara o splẽdor que 
perdeo quãdo o homẽ pecou» (VC); «as 
molheres por resurreiçõ cobrarõ seus 
filhos mortos» (EE); «e a liberdade das 
almas e corpos que venderom: atees ora 
nom a cobrarom» (VC); «e cobrase o 
lume perdido» (VC); «porque cobrasse 
e renouasse os nossos sentidos» (VC); 
«nõ cobraste por ello o que auias» 
(VC); «vijã que se cobraua cõ guaãço 
de cento por huũ» (VC); «a cuja vista, 
cobrauam saude» (EE); «pera que cobres 
a vista» (EE); «E em este pouco cayrom 
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de seus olhos como escamas e cobrou 
vista» (EE); «no dia de pinticoste forom 
cobrados e tornados» (VC); «em muytas 
maneiras por aquella que he cobrada» 
(VC); «e agora he cobrado e restituydo 
inteiramẽte» (VC).

cobre, subs. (do grego, KÚπρος, ilha de 
Chipre, pelo lat. cupru-m). Metal de cor 
avermelhada quando fundido; os objetos 
fabricados com esse metal. Formas: 
cobre (VC, 1; EE, 5). Contextos: «dous 
dinheiros mehudos de cobre que valiã a 
quarta parte de huũ siclo» (VC); «hũa 
serpẽte de cobre» (EE); «se non tenho 
caridade som como cobre que sooa: ou 
syno que retinne» (EE).

cobrimento, subs. (de cobrir + -mento). 
Ato ou efeito de cobrir; cobertura; 
ocultação. Formas: cobrimento (VC, 1); 
cobrimẽto (VC, 1); cubrimẽto (VC, 1). 
Contextos: «assy como o sol se encobre 
a nos cõ algũa nuuẽ ou cobrimento 
quando cõ a vista o nõ podemos veer» 
(VC); «Daqueste artigoo do cobrimẽto 
da face de Christo som auydas muytas 
ensinãças» (VC); «A quarta cura foy 
feyta per ençarramẽto ou cubrimẽto 
segũdo se mostra na maão de Moyses» 
(VC).

cobrir, vb. (do lat. cooperire). Resguardar; 
tapar; ocultar. Formas: coberto (VC, 3); 
cobertos (VC, 2); cobre (VC, 14; EE, 3; 
RP, 1); cobrẽ (VC, 3); cobrelhe (VC, 1); 
cobrem (S, 1; EE, 1); cobremos (VC, 2); 
cobren (S, 1); cobrẽnas (VC, 1); cobria 
(VC, 5); cobriã (VC, 1); cobriam (VC, 
1; EE, 1); cobriam lhe (VC, 1); cobrĩdo 
(VC, 1); cobrilla (VC, 1); cobrilo ha (EE, 
1); cobrio (VC, 7); cobrir (S, 1; VC, 7; C, 
1; EE, 1); cobrira (EE, 3); cobriram (C, 1; 
EE, 1); cobrirem (VC, 1); cobriria (VC, 
1); cobrirõ (VC, 4); cobrirõna (VC, 1); 
cobrirõno (TC, 1); cobrisse (VC, 2; EE, 
2); cobrissẽ (VC, 1); cobrissem (VC, 1); 
cobriste me (VC, 1); cobristes (VC, 1); 
cobristesme (S, 1; VC, 1); cobryo (VC, 
1); cobryrmos (VC, 1); cuberta (S, 1; 

VC, 4; EE, 1); cubertas (S, 1; VC, 2); 
cuberto (S, 2; VC, 15; EE, 1); cuberto era 
(VC, 1); cubertos (VC, 3; EE, 2); cubreo 
(VC, 1); cubridenos (VC, 1); cubrila (S, 
1); cubrindoos (EE, 1); cubro (VC, 1); 
cubryose (S, 1); era cuberta (VC, 2); era 
cuberto (S, 1; VC, 1); foy cuberta (S, 1; 
VC, 2); foy cuberto (VC, 1; EE, 2); he 
coberto (VC, 1); he cuberta (VC, 2); he 
cuberto (VC, 1); seer coberta (VC, 1); 
seer cuberto (VC, 1); seer cubertos (VC, 
2); seja cuberto (VC, 1); seram cubertos 
(VC, 1); sõ cubertos (VC, 1); som 
cobertas (VC, 1); som cubertos (VC, 2); 
teem cuberta (VC, 1); teer cubertos (VC, 
1). Contextos: «E foy maliciosamẽte e 
cruel preso leguado e coberto de huũ 
panno» (VC); «nõ morrẽdo de sub 
coberto mas aao aar» (VC); «stando cõ 
os olhos cobertos diziã» (VC); «cõ as 
quaaes se cobre a vergonha» (VC); «a 
caridade cobre a multidon dos pecados» 
(EE); «e ho sol se cobre .s. de nuueẽs» 
(RP); «a caridade cobre a multidon dos 
pecados» (EE); «e ho sol se cobre .s. 
de nuueẽs» (RP); «Outrosy aquelles 
cobrẽ a face de Christo» (VC); «o 
homẽ cobrelhe os olhos per cuydados e 
penssamentos sobejos» (VC); «E logo 
que ho põee en çima do altar o cobrem 
com os corporaees que estã estendidos» 
(S); «pera que cobremos corpos» (EE); 
«emvoluem a pala ou nos lançooes con 
que cobren ho altar» (S); «cobrẽnas 
e encobrem dos olhos do juiz» (VC); 
«quãdo o pẽsaua e cobria cõ trapos e 
pãnos pequenos» (VC); «e cobriã e 
auanauã sobre os ombros» (VC); «de 
taaes pelles se cobriam os sanctos que 
viuiam como saluajeẽs nos desertos» 
(EE); «Outros cobriam lhe a cara e 
olhos» (VC); «e deffẽdeos cobrĩdo cõ 
as aas» (VC); «porque elle ouue de 
sanctificalla e cobrilla da sua soombra» 
(VC); «e cobrilo ha todo o pouoo de 
pedras» (EE); «E assy quãdo o cobrio 
de carne ou se quer quãdo o pẽsaua» 
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(VC); «nõ sse poderia cobrir ho calez 
com» (S); «por quãto com sua deestra 
os cobrira» (EE); «e non as cobriram cõ 
mantões» (C); «mas por elles cobrirem e 
tirarẽ de sy meesmos a vista da sua face 
e da sua graça» (VC); «E creese que 
sua madre o cobriria depois com alguũ 
panezinho» (VC); «estes malditos que 
a tijnham presente arreceberõ com tãtos 
doestos e a cobrirõ» (VC); «E cobrirõna 
digo segũdo diz Beda» (VC); «huũ dos 
filhos escarnesceo delle porque lhe uio 
sua uergonha e descobrio e os outros 
cobrirõno» (TC); «ao menos a soombra 
sua cobrisse a alguũ delles» (EE); «Ora 
caessem os mõtes sobre nos e os outeiros 
nos cobrissẽ e a caruassẽ» (VC); «e 
que ouuessem cõ que se vestissem e 
cobrissem» (VC); «e cobriste me ou 
açercaste me darredor de allegria» (VC); 
«era nuu e nõ me cobristes» (VC); «era 
nuu e cobristesme» (VC); «e foy nuu 
ante o cobryo Joseph» (VC); «he ajnda 
o sayo pera nos cobryrmos» (VC); 
«e ha çijnsa cuberta e ẽterrada» (S); 
«faziã nas tendas hũas casas pequenas 
cubertas de pelles de cabras» (S); «por 
que todo ho pouoo o posa veer cuberto 
em os corporaaes» (S); «porque vestido 
e cuberto era de fremosura de innoçẽcia» 
(VC); «cubertos de estollas brancas» 
(EE); «e cubreo de so a terra ou lagea 
do amor» (VC); «e aos valles diram 
cubridenos ou escõde nos» (VC); «tomar 
a hostia cõsagrada e metela dentro no 
calez e cubrila con huũ pano linpo» 
(S); «e cubrindoos com suas aas pelleja 
contra o minhoto» (EE); «Visito dou de 
beber e mãtenho remyo e cubro reçebo 
e soterro» (VC); «quando vyo a Isac seu 
esposo cubryose a cabeça» (S); «porque 
elle vija hũa molher star marauilhosa no 
ceeo a qual era cuberta do sol» (VC); 
«inclinosse muito e significa o que en 
na ley velha fazia o sacerdote que era 
cuberto» (S); «ho callez significa ho 
sodayro con que foy cuberta a cabeça 

de nosso senhor Jhesu Christo» (S); 
«nem Sallomon en toda sua gloria foy 
cuberto assy como huũ delles» (EE); 
«por que assi como a panella ou vaso 
que nõ he coberto çedo se çuja» (VC); 
«Jesu que quiseste a tua gloriosissima 
face seer coberta. alumea e enclarentaa» 
(VC); «os quaaes mostrã seer cubertos» 
(VC); «e que seja cuberto de aspera 
vestidura» (VC); «onde seram cubertos 
e guardados da gloria do spiritu sancto» 
(VC); «e sõ cubertos e çercados per 
fingimẽto per folhas de virtudes» (VC); 
«e som cobertas de preciosas collores» 
(VC); «porquanto a teem cuberta e veo 
ou pano lançado em ella» (VC); «e assy 
os que comunguã deuẽ teer cubertos e 
guardados os seus desejos e affeiçoões» 
(VC).

cócegas, subs. (regressivo de cocegar, 
este do lat. *cocicare, frequentativo 
de coquere, produzir calor, afligir). 
Sensação irritante e agradável produzida 
por toques na pele. Formas: coçegas 
(VC, 1). Contexto: «a qual cousa nõ 
he ja auer coçegas ou arrepiamẽto de 
luxuria» (VC).

çoco, subs. (do lat. soccu-m). O mesmo que 
soco: tamanco; tipo de calçado. Formas: 
çocos (VC, 1). Contexto: «E teue 
cirotecas ou luuas e çocos ou chapijẽes 
quando suas maãos e pees forõ todos 
robricados com sangue» (VC).

côdea, subs. (do lat. *cutina-m, este de 
cutis, pele). Casca; a parte exterior do 
pão. Formas: codea (VC, 1). Contexto: 
«assy e na codea da carne de Christo era 
scondida a mui doçe diuijndade» (VC).

codorniz, subs. (do lat. coturnice-m). 
Pequena ave galinácea; calhota. Formas: 
codornizes (VC, 1). Contexto: «assy 
como forom dadas codornizes ao poboo 
que murmuraua no deserto» (VC).

coeiro, subs. (de cu + -eiro). O mesmo que 
cueiro: pano com que são envolvidas as 
nádegas das crianças; fralda. Formas: 
coeiros (VC, 1); coeyros (VC, 1). 
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Contextos: «(acharedes o menino 
emuorilhado em trapos) ou em coeiros» 
(VC); «pois elles vijam o menino 
emuorilhado em coeyros refeçes star no 
reguaço da pobre madre» (VC).

coela, prep + pron. pes. (de com + ela). 
Com ela. Formas: coella (VC, 1). 
Contexto: «Nõ vieste tu depois que eras 
de ydade de doze annos de Jherusalẽ 
coella e lhe eras obediente» (VC).

cõele, prep + pron. pes. (de com + ele). 
Com ele. Formas: cõelles (HV, 1). 
Contexto: «forõse aos paaços e Sam 
Clemẽte cõelles» (HV).

coelho, subs. (do lat. cunicu-m). Mamífero 
roedor da família dos Leporídeos. 
Formas: coelhos (C, 1). Contexto: 
«e darlhes ham conheçẽça razoada dos 
coelhos, perdizes» (VC).

coeternal, adj. (do lat. coaeternale-m). 
Que existe com outro desde sempre; 
coeterno. Formas: coeternal (VC, 7). 
Contextos: «porque como assy seja 
que elle he ygual ao padre e coeternal» 
(VC); «ao qual elle he ou see coeternal 
e cõsustãcial e cuberto de todo cabo do 
lume diuinal» (VC); «splendor coeternal 
e consubstancial» (VC).

coeternidade, subs. (do lat. coaeternitate-
-m). Qualidade do que é co-eterno. For-
mas: coeternidade (VC, 2). Contextos: 
«per a qual cousa segundo Crisostomo 
se mostra a fameliaridade e coeterni-
dade que he do filho ao padre» (VC); 
«Quartamẽte declara a coeternidade do 
padre e do filho em quanto diz este era 
em no principio acerca de deus» (VC).

coeterno, adj. (do lat. coaeternus, a, um). 
Que existe com outro desde sempre; 
coeternal. Formas: coeterno (VC, 1). 
Contexto: «porque tu nõ crees ajnda 
que eu som ygual a elle e seu filho 
coeterno» (VC).

cofre, subs. (do lat. eclesiástico coffru-m, 
pelo francês coffre). Móvel ou caixa 
onde se guardam objetos de valor. 
Formas: coffre (VC, 3); cofres (VC, 

1). Contextos: «(Estãdo Jesu açerca 
do coffre) ou arca onde se lãçauã as 
offertas que se faziã no tẽplo» (VC); 
«Este gazophilaçio era o coffre ou arca 
que staua açerca do altar» (VC); «porque 
sempre o mais prezado thesouro se 
guarda e mete nas melhores arcas e 
cofres» (VC).

cognoscer, vb. O mesmo que conhecer. 
Formas: cognoscer (S, 1). Contexto: 
«que nos mereçamos cognoscer seu 
reygno» (S).

cogula, subs. (do lat. cuculla-m, capa com 
capucho). Túnica larga sem mangas. 
Formas: cogulas (C, 1); cogullas (C, 
2). Contextos: «falla como os monjes 
tragam cogulas e avetos» (C); «falla 
como os monjes tragam cogullas e 
avetos» (C).

cohereu, subs. (do lat. coheres, edis, 
coherdeiro; este do verbo cohaerere, estar 
ligado a, estar unido a). Companheiro. 
Formas: cohereeos (VC, 1). Contexto: 
«e chama jrmaãos aquelles que o benigno 
Jesu fez seus cohereeos. e chama os 
jrmaãos por a especial amizade que lhes 
ouue» (VC).

coima, subs. (do lat. calumnia-m). 
Difamação; calúnia. Formas: coymas 
(VC, 5). Contextos: «demãda lhe tu 
grãdes coymas» (VC); «e atormẽtandoos 
com posturas e coymas» (VC); «por 
nos quis per coymas mentirosas seer 
reprehendido e acusado» (VC); «erros 
e coymas e blasfemias» (VC).

coimar, vb. (de coima + -ar). Lançar coima 
a; censurar; caluniar; castigar. Formas: 
coymar (VC, 3). Contextos: «e querẽdoo 
coymar esguardauam se curaria em os 
sabados» (VC); «(demandam) pera o 
coymar» (VC); «tẽperou elle a resposta 
que nõ teuessem aazo nem lugar de 
coymar» (VC).

coimeiro, adj. (de coima + -eiro). Sujeito 
a coima; proibido. Formas: coymeira 
(VC, 3). Contexto: «Mas para veer se 
o poderia achar em alguũa falssidade. 
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ou em alguũa cousa defesa e coymeira» 
(VC); «A qual reposta de Christo empero 
elles a contarõ por coymeira e maa» 
(VC); «e que a sua palaura nõ fosse 
coymeira. e que em nẽhũa maneira fosse 
achada em elle culpa algũa» (VC).

coiraça, subs. (do lat. coriacea-m). O 
mesmo que couraça: armadura de 
metal ou couro. Formas: coyraça (EE, 
1). Contexto: «Vistyra por coyraça a 
justiça» (EE).

coirama, subs. (de coiro + -ama). O 
mesmo que courama: couro. Formas: 
coyrama (EE, 1). Contextos: «outros 
se vestirom de coyrama de alymarias» 
(EE).

coirmã, subs. (de co- + irmã). Prima. 
Formas: cojrmaã (VC, 1); cojrmaãs 
(VC, 1). Contextos: «e que per geeraçom 
de Josep cuja cojrmaã era santa Maria se 
mostrasse a geeraçom de Maria» (VC); 
«e que comprisse a humildade Maria 
e Ellizabeth forõ primas cojrmaãs no 
segundo graao» (VC).

coiro, subs. (do lat. coriu-m). O mesmo 
que couro: pele curtida de animais; pele. 
Formas: coyro (VC, 9; EE, 1); coyros 
(HV, 4). Contextos: «cingeose cõ cincta 
de coyro» (VC); «O ydropico teem agua 
antre a carne e o coyro» (EE); «e aos 
coyros delles mandaeos cortir e cozer 
huũ cõ outro» (HV); «eram ẽcoyradas 
de coyros de buffaros» (HV).

coita, subs. (regressivo de coitar, sofrer). 
Sofrimento; tribulação; dor. Formas: 
coita (VC, 2); cojtas (VC, 1); coyta 
(VC, 13); coytas (VC, 3); cuyta (S, 2; 
VC, 3). Contextos: «o empacho e coita 
da vergonha e ha humildade do penitẽte 
muy grãde parte he da peẽdẽça» (VC); 
«e ajnda encorreo em as miserias e cojtas 
que forom dados ao linhagẽ humanal 
por a culpa» (VC); «he angustiada e 
apartada per coyta do coraçõ» (VC); 
«e antre as coytas nom se afica» (VC); 
«he doerse homẽ da cuyta e miseria de 
sseu proximo» (S); «Veedes quã grãde 

tribullaçõ e cuyta era a elles» (VC).
coitado, adj. (do part. de coitar, este do 

provençal coitar, formado a partir do 
lat. coactus, part. passado de cogere, 
empurrar, violentar). Sofredor; infeliz; 
miserável. Formas: coytada (VC, 2); 
coytadas (S, 1); coytado (VC, 3); cuytado 
(VC, 2); cuytados (VC, 1). Contextos: 
«e vija que ella ficaua no mundo tam 
amargurada e coytada» (VC); «asi como 
a viuuas, horphõs, pobres ou outras 
pesoas coytadas» (S); «Auera hi alguẽ 
tam coytado e desauẽturado e de tã maao 
coraçom que cobijçe de entrar no regno 
do çeeo» (VC); «atribulado era este rico 
cõ a boa andãça e riqueza coytado era 
nos beẽs presentes» (VC); «significa 
ho aficamẽto e o cuytado cuydado da 
auareza» (VC); «e porẽ som muyto 
cuytados e misellos» (VC).

coitelo, subs. O mesmo que cutelo. 
Formas: coitelos (S, 1). Contexto: 
«trazẽdo çintas e bolsas e coitelos 
fremosos e de grã valor» (S).

coito, subs. (do lat. coitu-m, união). Cópula 
carnal; ato sexual no vaso próprio e/
ou impróprio. Formas: coyto (RP, 2); 
coytu (S, 1). Contextos: «sã os corpos 
desordenados em luxuria e coyto» (RP); 
«E por cõseguinte todo o coyto e toda 
luxuria» (RP); «Item o que ha coytu com 
judia ou moura» (S).

coixa, subs. O mesmo que coxa. Formas: 
coyxa (VC, 1). Contexto: «ou os neruos 
da coyxa seccos e a perna emcolhida» 
(VC).

coixo, subs. O mesmo que coxo. Formas: 
coixo (VC, 1);  coixos (VC, 4). 
Contextos: «e aquelle que he coixo per 
mollura e dellicamẽto» (VC); «os coixos 
som aquelles que nõ andã dereitos» 
(VC); e os coixos faz andar saãos quando 
encaminha seus passos em carreira de 
justiça» (VC).

colação, subs. (do lat. collatione-m). 
Confirmação; ato de conferir benefício 
eclesiástico. Formas: colaçã (C, 1); 
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colaçõees (S, 1); collaçõ (VC, 5); 
collaçom (VC, 2); collaçoões (VC, 2). 
Contextos: «a qual cada huũ promete 
e jura fazer quãdo lhe he feita a colaçã, 
jnstituiçã ou confirmaçã do benefiçio» 
(C); «e fazen colaçõees de benefyçios 
e priuan de vontade» (S); «Onde ẽ a 
collaçõ do padre Abrahã se cõtẽ» (VC); 
«nom ha hy collaçom nem que fallar» 
(VC); «Onde Cassyano nas collaçoões 
dos padres ensina que as deuotas pessoas 
deuẽ offereçer a deus as primicias de 
todos seus membros» (VC).

colar, subs. (do lat. collare-m). Ornato 
que se coloca ao pescoço; gargantilha. 
Formas: colares (C, 1); collar (C, 1). 
Contextos: «açerqua dos colares das 
vestiduras» (C); «gibam, capa, pelote 
nem mangas e collar» (C).

colear, vb. (de colo + -ear). Mover o colo; 
serpentear. Formas: coleando (VC, 1). 
Contexto: «sta ameaçãdo e cuydando se 
auoara oolhãdo mẽtes e coleando para 
hũa parte e pera outra» (VC).

colecta ,  subs. (do lat. eclesiástico 
colecta-m, part. passado de colligere, 
reunir). Oração que antecede a epístola 
na missa. Formas: colecta (S, 14); 
colectas (S, 7); collecta (VC, 4); colleta 
(EE, 1). Contextos: «E dy passe a 
destra parte e diz ha oraçom cõuinhauel 
ha myssa que he dicta colecta» (S); 
«E alguũas vezes dizem hũa colecta a 
significar a unidade da ffe ou o sacramẽto 
da vnidade» (S); «E alça as maãos e 
diz a colecta ou colectas que dizem 
post comunionem» (S); «assy como na 
collecta que diz. purificẽt nos» (VC); 
«o qual sempre em fim se conclude cõ a 
collecta» (VC); «segundo se lee em sua 
colleta» (EE). 

colegial, adj. (do lat. collegiale-m). Que 
pertence a um colégio ou comunidade. 
Formas: colegiaes (C, 1). Contexto: 
«Mandamos e estabelleçemos que 
os abades e priores e rectores, assy 
beentos e reglantes, como colegiaes e 

parrochiaes» (VC).
colégio, subs. (do lat. collegiu-m). 

Comunidade; congregação. Formas: 
colegeo (S, 1); collegio (VC, 7); 
collegios (VC, 1). Contextos: «Açerqua 
dos abades que teen conuẽto ou colegeo» 
(VC); «e por razom da compleyxom 
do teu corpo. e por a compaixõ da tua 
madre. e do teu amado collegio» (VC); 
«Nũca pode seer paz no collegio saluo 
se o pastor steuer em meo» (VC); «Teẽ a 
humildade excellencia primeiramẽte em 
os collegios dos sanctos» (VC).

coleita, subs. (do lat. colecta-m, part. 
passado de colligere, reunir). O mesmo 
que colheita: recolha; coleta. Formas: 
colleyta (VC, 1). Contexto: «E daquesta 
maneyra aquesta palaura. consumado he. 
foy colleyta e soma de toda a paixom de 
Christo» (VC).

colhão, subs. (do lat. tardio *coleone-m, 
este de coleus, i, saco de couro). 
Testículo. Formas: colhõees (S, 1). 
Contextos: «Ho que he crastrado de 
todo que non ten colhõees que lhe forom 
cortados» (S).

colhar, subs. (do lat. cochleare-m). Tipo de 
medida para líquidos. Formas: colhares 
(RP, 1). Contexto: «e do vinho ou augua 
ou çerueja tomaras quãtidade de duas 
colhares» (RP).

colhedoiro, adj. (de colhido + -oiro). 
Pronto a colher. Formas: colheidoiras 
(VC, 1). Contexto: «porque no tempo 
que as huuas erã maduras e colheidoiras 
sahyrõ elles das tendas e cabanas e 
cheguarõ aa terra da promissom» (VC).

colhedor, subs. (do lat. collectore-m). 
Aquele que colhe; coletor. Formas: 
colhedor (VC, 1); colhedores (VC, 
2). Contextos: «ou aquele que he 
requeredor e colhedor dalgũas rendas 
publicas» (VC); «e esto disse porque 
os colhedores destas rendas» (VC); «E 
per execuçã daquella sentẽça sera per 
os angeos que sam os apanhadores e 
colhedores» (VC).
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colheitor, subs. (do lat. collectore-m). 
O mesmo que coletor: o que recebe 
impostos. Formas: colheitores (VC, 
1). Contexto: «e enviã colheitores e 
apanhadores de dizimas e ajũtadores de 
cousas tẽporaaes» (VC).

colher, vb. (do lat. colligere). Tirar; 
apanhar; surpreender; recolher; acolher. 
Formas: colha (VC, 2; EE, 1); colhã 
(VC, 1); colham (VC, 1); colhe (S, 2; 
VC, 6; EE, 2); colhẽ (TC, 1; VC, 2; EE, 
1); colhede (VC, 1; EE, 1); colhẽdo (EE, 
1); colhẽdo nos (VC, 1); colhee (VC, 
1; EE, 2); colhem (VC, 2); colhemos 
(VC, 3); colhendo (VC, 1); colheo (VC, 
1); colher (S, 2; VC, 11; EE, 6); colher 
ho ham (EE, 1); colhera (VC, 1; EE, 
10); colheram (VC, 2); colherẽ (VC, 
1); colheremos (EE, 2); colherõ (VC, 
1); colherom (EE, 1); colhes (VC, 1; 
EE, 2); colhese (VC, 1); colhesse (VC, 
1); colhessem (EE, 2); colhessen (EE, 
1); colhestes (EE, 1); colheu (EE, 1); 
colhiã (VC, 3); colhiam (S, 1; VC, 2; 
EE, 2); colhido (VC, 2); colhidos (VC, 
1); colho (VC, 1; EE, 1); colhydas (VC, 
1); som colhidos (VC, 1). Contextos: 
«atees que se colha a messe e seja 
alinpado o graão da palha» (VC); «os 
seus discipollos auendo fame colhã as 
spiguas» (VC); «aqui guardou se do 
escandallo da quelles que colham a 
peita» (VC); «colhe as maãos cõtra si 
e alças huũ pouco» (S); «eles a empuxã 
de sy e lhe dã tal aazo e colhẽ co ela» 
(TC); «disse a seus discipollos colhede 
os pedaços que ham sobejado que non 
se percam» (EE); «porvẽtura colhẽdo 
a maa herua tirarees jũtamẽte o trijgo» 
(EE); «Porque per ventura colhẽdo nos 
a heruilhaça nõ arranquees de mestu[r]a 
cõ ella o trigo» (VC); «colhee primeiro 
ho joyo e ataayo ẽ moolhos cõ vẽçelhos» 
(EE); «nom semeam nem colhem» (VC); 
«nõ menosprezemos os pobres nẽ os 
colhemos de maao olho» (VC); «e com a 
bemaventurada palma colhendo vyollas 

que nũca se secã» (VC); «aquesta he 
aquella auisada sandiçe que o Zecheu 
colheo da aruor do sicomoro» (VC); 
«polo qual nõ sse pode colher fruyto 
de mym que sse deuia colher» (S); 
«e secar se ha e colher ho ham e 
deytar ho hã no fogo» (EE); «e assy se 
colhera demandando aly com vergonha 
pousada» (VC); «porque os que semeam 
as lagrimas colheram em allegria» (VC); 
«(e lauauã suas redes) da çugidade e 
limos pera os colherẽ porque nõ auiã 
tomados peixes alguũs em aquella noite» 
(VC); «Mas fazẽdo bẽ nõ çessemos que 
ẽ seu tempo colheremos sẽ falleçer» 
(EE); «Dos pedaços partidos que ficarõ 
colherõ os discipolos sete alcoffas» 
(VC); «assy colherom e emcherom doze 
alcoffas dos pedaços de cinquo paães 
de çeuada e dos peixes que sobejarom» 
(EE); «e apanhas o que non poseste 
e colhes o que non semeaste» (EE); 
«Nem se contẽtaua de teer de seu tam 
solamente hũa morada em que se colhese 
saluo se a guançasse per seu emgenho» 
(VC); «porque ouuesse elle e colhesse os 
fructos carnaaes daquelles que recebyã 
delle os spirituaaes» (VC); «tirãdolhes 
as çugidades por que colhessem as 
redes» (EE); «mandou seus escrauos aos 
lauradores pera que colhessen os fruytos 
della» (EE); «Nẽ dos sete pães nos quatro 
mil homeẽs: e quãtas alcofas colhestes» 
(EE); «Colheu por vẽtura dos espinhos 
vuas» (EE); «Mas colhiã das spiguas e 
dauã cõsollaçõ aa fame» (VC); «quãdo 
ssaudou aos que colhiam seu pam» (S); 
«(e colhido e posto) em seu loguar» 
(VC); «e stauã bẽ preguados e colhidos» 
(VC); «colho o que non semeey» (EE); 
«E fazia se colhydas as nouidades do 
anno em o mes de setembro» (VC); «He 
de notar que cinco fructos som colhidos 
da bemauenturada virgẽ» (VC).

colibamento, subs. (de colibar + -mento; 
colibar, de co + libar, este do lat. libare, 
sacrificar aos deuses com vinho). Ato ou 
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efeito de colibar ou beber em companhia 
de alguém. Formas: colibamẽto (VC, 
1). Contextos: «dauã no em nome de 
offertas e pitanças ou de colibamẽto que 
querẽ dizer açerca delles pequenos doões 
assy como graãos ou passas de huuas ou 
figos» (VC).

colo, subs. (do lat. collu-m, pescoço). Parte 
do corpo humano entre o pescoço e o 
tronco. Formas: colo (S, 1); collo (VC, 
25); collos (VC, 1). Contextos: «poeer 
cartas ao colo e trazelas» (S); «seer 
lãçado ao fundo do mar com hũa moo 
ao collo» (VC); «erã tanto duros que lhe 
diziã que trazia postos collos de camellos 
ally ençima» (VC).

colocar, vb. (do lat. collocare). Pôr em; 
situar; dispor. Formas: colloca (VC, 
1); collocada (VC, 1); collocado (VC, 
1); collocou (VC, 1); colocado (S, 
1); colocalo (VC, 1); esta colocado 
(VC, 1); he collocado (VC, 1); seras 
collocado (VC, 1); sta collocada (VC, 
1). Contextos: «aquelle que colloca seus 
thesouros na terra nom tem que aja de 
sperar no ceeo» (VC); «collocada com 
as outras virgeẽs perseuerou aly atees 
os .xiiij. annos» (VC); «per os quaaes se 
entẽdem quatorze condiçoões que ha de 
auer em o homẽ que quer seer asentado 
e collocado açerca de Christo» (VC); «e 
cõ prazer a alojou e collocou cõsigo na 
cadeira» (VC); «Quẽ deseja colocado 
/ Na gloria eternal» (S); «tenhas por 
bẽ e colocalo antre os teus spiritus 
bemauenturados» (VC); «e por tãto 
esta colocado antre elles» (VC); «e aly 
he collocado e aleuãtado sobre todollos 
ceeos e angeos» (VC); «E tu moolho 
de mirra amado meu antre minhas tetas 
seras collocado» (VC); «E aa destra 
sta collocada e aseentada a doaçõ da 
graça» (VC).

colóquio, subs. (do lat. colloquiu-m). 
Conversação; conversa. Formas: 
colloquios (VC, 1). Contexto: «E per 
a muy graciosa deteẽça e muy doces 

colloquios e fallamẽtos que cõ elles 
ouueste per quarẽta dias» (VC).

color, subs. (do lat. colore-m). O mesmo 
que cor. Formas: collor (VC, 27); 
collores (VC, 12); color (TC, 1; VC, 
13); colores (VC, 3). Contextos: «por 
tãto nom tijnha collor» (VC); «cercada 
de desuairadas collores» (VC); «a 
podridoõe tolhe ao pomo a fremusura 
e tolhelhe a color» (TC); «como sõ as 
flores no tẽpo do verãao quando crescẽ 
nos cãpos cõ fremosas colores» (VC).

colorar, vb. (do lat. colorare). Colorir; 
dar cor. Formas: collorada (VC, 3); 
colloradas (VC, 2); collorado (VC, 5); 
colorãdo (VC, 1); colorada (S, 2); colorar 
(S, 1); he collorada (VC, 1). Contextos: 
«vestidura brãca com façe collorada 
e allegre» (VC); «trabalhase per 
colloradas palauras louuar a falsidade» 
(VC); «Agustinho era de façe collorado 
e de vestidura splandeçente» (VC); «Vos 
sooes aquelles que vos justificaaes ẽ 
presença dos homẽs colorãdo falsamẽte 
a auareza» (VC); «he a hũa parte dele 
brãca, outra colorada» (S); «a parte 
colorada significa ha geraçom que deles 
ha de desçemder» (S); «non palrrar nen 
encobrir nen colorar por maneira de 
excusarsse» (S); «e ella he collorada 
purpura real» (VC).

columpna, subs. (do lat. columna-m). O 
mesmo que coluna: suporte vertical 
utilizado na construção de edifícios; 
esteio. Formas: columpna (VC, 2); 
columpnas (VC, 2); colũpna (VC, 
14); colũpnas (VC, 2). Contextos: 
«Quãdo o atarom aa columpna foy 
desvestido» (VC); «sta sobre doze steos 
ou columpnas» (VC); «na colũpna e 
vermeẽs de Symeõ» (VC); «foy atado 
aa colũpna» (VC); «E aly stam quatro 
colũpnas que chorarõ a morte do senhor» 
(VC).

colupna, subs. Vide columpna. Formas: 
colupna (VC, 1). «outros o atauam aa 
colupna» (VC).
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com, prep. (do lat. cum). Preposição que 
estabelece relações de modo, companhia, 
causa, instrumento, etc. Formas: cõ 
(S, 274; TC, 121; VC, 3247; HV, 133; 
C, 64; EE, 464; RP, 21); com (SG, 6; 
S, 237; TC, 90; VC, 2111; HV, 16; C, 
31; EE, 595; RP, 3); con (S, 267; TC, 
25; VC, 11; C, 7; EE, 144); coos (TC, 
1). Contextos: «Este modo deue teer 
o comfessor cõ aquelles que cõfesar» 
(TC); «E elle de grado e cõ paciencia 
lhes soportaua aquello» (VC); «as 
molheres cõ os maridos se sobterram» 
(EE); «que se muyto esqueẽtã cõ grãde 
trabalho ou grãde yra» (RP); «deue a 
confirmar com aquellas cousas que ẽ 
dereyto sõ scriptas» (TC); «E veo com 
elles a hũa villa que se chama Gesemani» 
(VC); «com moor feruor som trazydos a 
deos» (EE); «toma se ergo duas vezes no 
dia com boõ vinho» (RP); «e signyfica 
ffe con obra» (S); «por rezom dauer 
amyzidade mays con huũs que com 
outros» (TC); «foste abeberado con fel 
vinagre e mirra» (VC); «topouse con 
elle huum homem» (EE); «outrosy nõ 
esmolãdo nẽ partindo coos pobres aquelo 
que me Deus deu» (TC).

com de cabo, loc. adv. Com o fim; no final; 
por fim. Formas: cõ de cabo (VC, 3); 
cõdecabo (VC, 1); com de cabo (VC, 
1). Contextos: «E cõ de cabo tornarõ 
se outra vez a Jherusalem» (VC); «e 
outra vez cõ de cabo sofrer os arruidos 
dos carnaaes sentidos» (VC); «quando 
cõdecabo se tornara aos de Judea» (VC); 
«auendo agora com de cabo o filho de 
deus por mais despreçado» (VC).

comadre, subs. (do lat. eclesiástico 
commatre-m). Grau de parentesco por 
razão do batismo. Formas: comadre 
(S, 8; TC, 2); comadres (S, 2; TC, 1). 
Contextos: «se a molher ante que casase 
fose comadre doutra» (S); «E se o fezer 
cõ sua parẽta ou cõ molher alhea ou ou 
cõ sua comadre, deue a iaiũar .xxi. anos» 
(TC); «se huũ homẽ poderia auer duas 

comadres por molheres morta a hũa que 
casase con a outra» (S); «quẽ iaz cõ duas 
comadres ou cõ duas irmaãs, sete anos 
de peẽdença» (TC).

comarca, subs. (do germânico marka, 
fronteira, pelo lat. medieval commarcha-
-m). Região; território; circunscrição 
judiciária. Formas: comarca (S, 1; VC, 
18); cõmarca (VC, 1); comarcas (VC, 1; 
EE, 2); comarqua (C, 1; EE, 1); comerca 
(VC, 1). Contextos: «sejan apartados de 
estar en huũ logar ou en huũa comarca» 
(S); «ẽ a cõmarca que estaua jũto cõ o 
deserto» (VC); «matou quantos mini-
nos estauã em Betleem e en todas suas 
comarcas de dous annos pera baixo» 
(EE); «E os que sam fora do bispado na 
comarqua dantre Doiro e Minho e antre 
Doiro e Mondego» (C); «Achaya he hũa 
comarqua em terra de Greçia» (EE); 
«porque aquesta terra ou comerca. he 
huũ mõte de oliueiras» (VC).

comarcão, adj. (do lat. medieval commar-
chaneus, a, um). Vizinho; fronteiriço. 
Formas: comarcaãos (EE, 1); comarcaãs 
(EE, 1); comarquaãos (EE, 1). Contexto: 
«nos logares comarcaãos» (EE); «çida-
des e prouincias comarcaãs» (EE); «to-
dolos reys comarquaãos desejauã ouuir 
a sabedoria de Sallomõ» (EE).

combate, subs. (regressivo de combater). 
Luta; peleja. Formas: cõbates (VC, 4; 
EE, 1); combates (EE, 1); conbate (VC, 
1); conbates (VC, 1). Contextos: «e 
soportou todallas pellejas e cõbates» 
(VC); «os primeiros cõbates som de 
parte da ffe» (EE); aos combates do 
diaboo (em o dia maao)» (EE); «em 
quanto foy no conbate nõ permyteo ou 
quis que pareçessem os angeos» (VC); 
«auendo tres conbates cõ o arteiro 
jmijgo» (VC).

combater, vb. (do lat. combatuere). 
Sustentar um combate contra alguém; 
lutar; pelejar. Formas: cõbatas (VC, 1); 
cõbate (VC, 1); cõbatẽ (VC, 1); cõbater 
(VC, 4); cõbaterõ (VC, 1); cõbatia (VC, 
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1); cõbatida (VC, 3); cõbatidos (VC, 
1; EE, 1); combate (EE, 1); combatem 
(VC, 1); combatidos (VC, 1); conbatem 
(VC, 1); conbater (VC, 1); conbaterem 
(VC, 1); conbatesse (VC, 1); fosse 
cõbatida (VC, 1); he cõbatida (VC, 
1); he combatida (VC, 3); he cõbatido 
(TC, 1); seer combatido (VC, 1); seja 
cõbatida (VC, 1); sejã cõbatidos (VC, 
1); sera acõbatida (VC, 1). Contextos: 
«que cousa leixas tu que nom damnes e 
que nom cõbatas?» (VC); «e melhor he 
aquelle que se asenhora do teu coraçõ 
que aquelle que cõbate e filha çidades» 
(VC); «demouẽ a nos cada dia e nos 
cõbatẽ invisiuelmẽte» (VC); «assi como 
aquelles que se hã de cõbater cõ muytos 
caualleiros nõ os leixã sayr ao cãpo» 
(VC); «todo o mũdo cõbaterõ» (VC); 
«vẽceo o mũdo tirãdolhe e tomãdo as 
armas com que cõbatia» (VC); «porque a 
hynsua he cercada e cõbatida das ondas» 
(VC); «ca os apostollos cõbatidos do 
temor da paixõ de Christo» (EE); «em 
muytas maneyras nos combate» (EE); 
«E som os principes do dyaboo que 
nos combatem» (VC); «aquelles que se 
tornã a deus som mais combatidos per 
o demonio» (VC); «continuadamente 
conbatem os seruos de deus» (VC); 
«Spãtosa palaura e tal que podera 
conbater os coraçõoes de quaaes quer 
tiranos» (VC); «ou se perventura nos 
conbaterem e veerem a nos» (VC); 
«e que conbatesse e vẽcesse o diaboo 
jmijgo» (VC); «pois que cõsentiste que 
fosse cõbatida e entrada ou vençida» 
(VC); «a verdade de deus he cõbatida 
per os maaos» (VC); «qualquer que he 
cõbatido deste pecado ali se recorre» 
(TC); «Senhor Jesu Christo que pera os 
que sperã em ty es muyto forte que nõ 
podes seer combatido» (VC); «como 
quer que seja cõbatida e aballada» (VC); 
«emtõ per dereito juyzo de deus sejã 
cõbatidos de todos» (VC); «e a praya 
do mar sera acõbatida muy fortemẽte 

da tẽpestade» (VC).
combatimento, subs. (de combater + 

-mento). Ato ou efeito de combater; 
luta; peleja. Formas: cõ batimẽto (VC, 
1); cõbatimẽtos (VC, 1); combatimẽto 
(VC, 1). Contextos: «e nos refreara 
aquelle jmpetu e cõ batimẽto e digamos 
a nos meesmos» (VC); «e refrear 
os cometimẽtos e cõbatimẽtos dos 
viçios» (VC); «e aprẽde que em todo 
combatimẽto que ajas acorrete a elle» 
(VC).

comboça ,  subs.  (talvez do céltico 
*combortia). O mesmo que comborça: 
mulher que vive amantizada com um 
homem casado; amásia. Formas: cõ 
booças (VC, 1). Contexto: «gouernaaes 
as cõ booças ou barraguaas».

começador, subs. (de começado + -or). 
Iniciador. Formas: começador (VC, 1). 
Contexto: «em o começo a molher foy 
actor e começador da culpa» (VC).

começamento, subs. (de começar + 
-mento). Ato ou efeito de começar; 
início. Formas: começamento (VC, 
1); começamẽto (VC, 1). Contextos: 
«querem julguar do começamento e do 
termo das leys» (VC); «Aquello que em 
ladinho chama dedicaçõ. o judeu lhe 
chama começamẽto .s. huso de cousa 
noua ou nouidade» (VC).

começante, subs., adj. (de começar + 
-ante). Que ou o que começa; princi-
piante. Formas: começantes (VC, 1); 
começãte (VC, 1); começãtes (VC, 4). 
Contextos: «Senhor Jhesu Christo amer-
çeate sobre a cõpanha dos penitẽtes e 
começantes» (VC); «Ou graça começãte 
e meãte e acabante» (VC); «e gouerna 
e da mãtijmẽto aos primeiros que som 
os começãtes per streito pẽssamẽto» 
(VC); «Estas tres defferenças de fructo 
se podẽ consijrar quanto a tres stados dos 
christaãos os quaaes som os começãtes 
e os meãos» (VC).

começar, vb. (do lat. cum + initiare). Iniciar; 
principiar. Formas: ajas começada (VC, 
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1); auia começado (VC, 1; EE, 1); auiã 
começados (VC, 1); começa (S, 66; VC, 
72; C, 1; EE, 23); começã (VC, 36; C, 1; 
EE, 2); começa os (VC, 1); começã se 
(VC, 1); começaas (VC, 1); começada 
(S, 5; VC, 5; EE, 1); começadas (S, 1); 
começado (VC, 1; EE, 1); começãdo 
(S, 1; VC, 5; EE, 9); começados (VC, 
2); começãdose (EE, 1); começam (S, 
3; VC, 10; EE, 4); começamos (S, 1; 
VC, 6); começan (S, 1); começando 
(S, 3; VC, 11; EE, 2); começandose 
(VC, 2; EE, 1); começandosse (C, 1); 
começanse (EE, 1); começar (S, 22; VC, 
42; EE, 3); começara (S, 1; VC, 11; EE, 
1); começarã (VC, 1); começaram (VC, 
1; EE, 1); começaras (VC, 1; EE, 1); 
começarẽ (VC, 5); começarees (EE, 2); 
começares (VC, 3); começarias (VC, 
1); começarmos (VC, 3); começarõ 
(VC, 27; HV, 5; EE, 7); começarom (S, 
1; VC, 16; HV, 1; EE, 5); cõmeçarom 
(VC, 1); começaron (S, 1); começarõse 
(VC, 1); começarõsse (EE, 1); começas 
(VC, 3); começase (S, 4; VC, 6; EE, 3; 
RP, 1); começãse (EE, 2); começasen 
(S, 1); começasse (S, 1; VC, 10); 
começassẽ (VC, 1); começassem (HV, 
1); começasses (VC, 2); começaste (VC, 
11); começastes (VC, 2); começaua 
(VC, 14; EE, 1); começauã (VC, 2; EE, 
1); começauam (VC, 1); começe (S, 4; 
VC, 11; C, 1; EE, 1); começẽ (VC, 3); 
começees (VC, 1); começem (S, 1; VC, 
1; C, 1; EE, 1); começemos (VC, 3); 
começes (VC, 2); comecey (VC, 1); 
começey (S, 1; VC, 3); começo (VC, 
2); começõ (VC, 1); começou (S, 4; 
TC, 1; VC, 133; HV, 11; C, 1; EE, 29); 
cõmeçou (VC, 1); começou os (VC, 1); 
começoulhe (EE, 2); começoulhes (S, 
1); começouse (VC, 1; HV, 1); comeeça 
(EE, 1); forõ começadas (VC, 1); foy 
começada (VC, 1); foy começado (S, 
1; VC, 1); seria começada (VC, 1); teẽ 
começado (VC, 1); tem começado (S, 1). 
Contextos: «quanto quer alta vida que 

ajas começada cada dia» (VC); «ca auia 
começado de yr en pos de Christo» (EE); 
«ca em aquelles dias auiã começados a 
comer os paães asmos» (VC); «O minino 
que he nado começa do choro e nõ pode 
rijr» (EE); «por que quãdo começã a 
cuydar algũa cousa do spiritual logo se 
mestura o pẽssamẽto do temporal» (EE); 
«Desy começa os Christo de ensinar» 
(VC); «e elles começã se de perder cõ 
tristeza» (VC); «e cõ trabalho começaas 
de guardar per boõa husança e custume» 
(VC); «nũca a deue leyxar começada» 
(S); «E se deixou começadas as pallauras 
da cõsagraçõ» (S); «(nõ çessemos) do 
bem começado» (EE); «E começãdo na 
ssoberba digalhe: foste soberbo» (S); «a 
ty faço graças por os doões da tua graça 
começados em my» (VC); «Começãdose 
de fazer estas cousas» (EE); «por quãto 
en este tempo começam os homeẽs e as 
molheres auer descriçõ» (S); «e en ysso 
que começamos perseueremos» (S); 
«os assystentes começan de cantar esta 
antiphaã» (S); «Hestes sete dõees hã 
estes verssos que se seguen começando 
na derradeyra parte deles e acabasse em a 
prymeyra» (S); «e começandose de fazer 
estas cousas» (EE); «e começandosse o 
dito anno» (C); «Começanse as epistollas 
do comuũ dos sanctos» (EE); «Mal 
começou este phariseu sua oraçõ que 
deuia de começar por sua acusaçõ» (EE); 
«deixey o boo proposito que começara e 
temy de ho começar em murmurar contra 
Deus» (S); «E assy de nocte começarã 
hir contra a parte do Egypto» (VC); 
«ou que sygnal teeremos pera quando 
começaram de fazerse» (EE); «e entom 
começaras com vergonha deçer ao 
derradeyro logar» (EE); «algũus beẽs 
tẽporaaes começarẽ de lhes seer tirados» 
(VC); «começarees de estar de fora e 
chamar aa porta» (EE); «Ergo quando te 
tornares a deus e começares de o seruir 
e fazer obras de justiça nõ ajas nẽbrança 
das obras boõas passadas» (VC); «eu 
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penso que tu começarias de cantar cõ 
ella» (VC); «pooem alguũs veninos e 
alguũs amoestamẽtos contrairos pera os 
nõ começarmos» (VC); «se começarõ 
de armar com toda a cauallaria» (HV); 
«E os apostolos começarom de vsar 
deste poderyo de bispos» (S); «e os 
doctores cõmeçarom de scripuer liuros 
pera declaraçõ dos dictos e feitos de 
Christo» (VC); «Os apostolos, logo que 
começaron a fazer este sacrifiçio, nõ 
diziam outra coussa saluo estas palauras» 
(S); «e depois começarõse descuygar 
ou apresar» (VC); «Todos juntamẽte 
começarõsse descusar» (EE); «e aly 
onde começas de nõ querer seer melhor» 
(VC); «Começase huũ boõ regimẽto 
muyto neçessario» (RP); «Começãse 
as epistollas e ha exposiçã sobre ellas» 
(EE); «mais des que começasen de aver 
discriçon» (S); «E se este embargo 
lhe aconteçeo ante que começasse 
as palauras da consagraçom» (S); «e 
se começassẽ os sete dias daquella 
sollẽnidade» (VC); «mas nõ se ousauã de 
bautizar atee que o emperador e seu filho 
Titus começassem» (HV); «porque se 
stando tu em a dicta duuida começasses 
per tua voontade» (VC); «per que podes 
sẽtir a preguiça e o apouquẽtamento 
do bem que começaste» (VC); «nũca 
per seu afficamento queiraaes leixar 
o bẽ que começastes» (VC); «e Jhesu 
começaua entõ os .xxx. ãnos» (EE); «(E 
ainda elles nõ creẽdo) .s. perfeitamẽte 
começauã» (EE); «em aquelles tẽpos as 
treeuas começauam de preceder o dia» 
(VC); «ãte que começe e quando acaba 
e cada ora» (S); «deuemonos de afastar 
e guardar ante que a começẽ pooer em 
obra» (VC); «por tal que começees de 
vos meesmos creẽdo ẽ Christo» (VC); «E 
em alguũs liuros esta a figura de Jhesu 
Christo ante que começem: Te ygitur» 
(S); «começemos de seruir ao senhor» 
(VC); «nõ começes algũa cousa per tua 
voõtade propria» (VC); «Acabada he a 

obra da obediencia que comecey» (VC); 
«nẽ continuey os beẽs que começey» 
(S); «e porem ja começo de morrer em 
cansaço e trabalho de temptaçom» (VC); 
«e porque oje se começõ de restituyr 
e cobrar as seedas suas» (VC); «Se 
começou de fazer alguum bem que non 
acabasse» (TC); «e esta he a primeira 
voz que elle cõmeçou no deserto» (VC); 
«reprehendẽdoos ambos começou os 
de ensinar de humildade» (VC); «cõ 
lagrimas começoulhe de regar os pees 
e alimpauaos con os cabelos» (EE); «e 
começoulhes a dizer e ẽsinar muitas 
coussas» (S); «E tãto que elles chegarõ a 
casa começouse a enborcar a casa» (HV); 
«comeeça a preegaçom do euangelho» 
(EE); «em ante forõ começadas e aqui 
declaradas» (VC); «e a ygreja foy 
começada e nascida» (VC); «o qual foy 
começado na cidade de Çigonça a tres 
dias do mes dagosto» (S); «leichando a 
hora em que os algozes o crucifigarom 
que seria começada a hora sexta» (VC); 
«por hũa pequena pallaura doutros que 
ouçam leixã o bem que ha teẽ começado» 
(VC); «E despois que o ssaçerdote tem 
começado a missa, nũca a deue leyxar 
começada» (S).

começo, subs. (regressivo de começar). 
Início; princípio. Formas: começo (S, 
57; VC, 194; C, 3; EE, 227); começos (S, 
2; VC, 12). Contextos: «Principium, que 
he começo, por que delle han começo 
todas as coussas e ãtes delle nom foy 
algũua cousa» (S); «Em o começo era 
verbo» (VC); «porque do começo do 
mundo atees a fim fossem pubricados e 
deuulguados aquestes misterios» (VC); 
«porque no começo todos os que crijã 
em elle eram chamados seus discipollos» 
(VC); «forõ des o começo do mũdo 
atees ora» (VC); «O senhor me possuyo 
no começo de suas carreiras» (EE); 
«satisfaçon he atalhar e quitar as cousas 
e começos dos pecados» (S); «sam raizes 
e começos de todas outras» (VC).
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comedor, subs. (de comido + -or). Aquele 
que come. Formas: comedor (VC, 
1; EE, 3); comedores (VC, 2; EE, 2). 
Contextos: «Diz Joham comedor na 
Hystoria Scolastica» (VC); «mas ao 
comedor cõverte em sy» (EE); «quis elle 
entender que os comedores e beuedores 
da sua carne e do seu sãgue erã aquelles 
que estauã. e aturauã em elle» (VC); 
«como som os luxuriosos e comedores 
demasiado» (EE).

comemoração, subs. (do lat. commemo-
ratione-m). Ato de comemorar; recor-
dação. Formas: comemoraçam (C, 1); 
comemoraçõ (VC, 1); cõmemoraçõ 
(VC, 5); comemoraçom (VC, 1). Con-
textos: «Item a comemoraçam de Nossa 
Senhora ante de Natal» (C); «sentã tua 
ajuda todos aquelles que celebram a tua 
sancta comemoraçõ da assumppçom» 
(VC); «por auer cõmemoraçõ do bẽ 
que reçeberõ em seer liures do Egypto» 
(VC); «E porque toda lingua aja noticia 
e comemoraçom da perfia dos judeos» 
(VC).

comemorar, vb. (do lat. commemorare). 
Recordar; trazer à memória. Formas: 
comemorarom (VC, 1). Contexto: «E 
portanto os euangelistas que depois da 
morte do senhor forom as souberom e 
comemorarom dellas stando alonguadas» 
(VC).

començar, vb. O mesmo que começar. 
Formas: comẽça (TC, 1); comẽçã (VC, 
1); comẽçãdo (TC, 1); comẽçãse (EE, 
1); comẽçauã (VC, 1); comẽçou (VC, 
1). Contextos: «tirã esto de hũa grosa 
que chamã iure comuni degretal que se 
comẽça lator (TC); «e tal enterpretaçõ 
de nome perteence aos que comẽçã de 
aproueitarem a ffe» (VC); «e comẽçãdo 
a tomar a cõta huũ seruo lhe deuia doze 
mil marcos de prata» (TC); «Comẽçãse 
os euãgelhos dos sanctos» (EE); «asy 
meesmo as faz por as nouas que se 
comẽçauã dando exẽplo a nos» (VC); 
«mas todas outras cousas que fallou 

desque comẽçou de preeguar» (VC).
començo, subs. O mesmo que começo. 

Formas: comẽço (TC, 2); començo 
(TC, 3). Contextos: «a garganta foy e he 
comẽço de todo pecado» (TC); «Diz Sãt 
Gregorio que o començo de todo pecado 
he soberba» (TC).

comendar, vb. (do lat. commendare). 
Entegar; confiar; recomendar. Formas: 
comẽdaauaas (VC, 1); comẽdãdo os 
(VC, 1); comẽdalla (VC, 1); comẽdar 
(VC, 1); comẽdassem (VC, 1); comẽde 
(VC, 1); comẽdo (VC, 1); comẽdou (VC, 
1); comendar (VC, 2); comendo (VC, 
5); cõmendo (VC, 1); foy comendado 
(VC, 1). Contextos: «Ex aqui muy 
boa ensinança as cousas que ouuira 
comẽdaauaas aa memoria» (VC); «Orou 
por os mẽbros ou discipollos que ja crijã 
re comẽdãdo os ao padre» (VC); «e 
comẽdalla aos cãbadores» (VC); «ella 
tenha por bem cõ preces auisadas nos 
comẽdar em os ceeos» (VC); «por tal 
que nos comẽdassem a virtude da oraçõ» 
(VC); «assy lhe comete e comẽde que 
apascoe os cordeiros e ouelhas» (VC); 
«Padre em tuas maãos comẽdo o meu 
spiritu» (VC); «E perventura amou 
elle tanto aquesta virtude sem causa e 
nolla comẽdou tanto sem justa razõ?» 
(VC); «E comendar daly adeãte a nos a 
circũcisom do spiritu» (VC); «E padre 
em tuas maãos comendo o meu spiritu» 
(VC); «padre em tuas maãos cõmendo o 
meu spiritu» (VC); «cõ razom do marco 
ou cabedal que lhe foy comendado e 
entregue» (VC).

comendatício, adj. (do lat commendaticius, 
a, um). Relativo a cartas passadas 
pelo bispo de uma diocesse a frades e 
clérigos. Formas: comendatiçias (S, 
2). Contexto: «Ho octauo que rreçebẽ 
algũs monjes ou rreligiosos dalguũs 
mosteiros sen letras comendatiçias de 
seus mayores» (S).

comenos, subs. (formação provável de 
com + menos). Nesta ocasião. Formas: 
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comenos (S, 1; TC, 1). Contextos: 
«empero se neste comenos que ho 
apremessen que ella casasse con outro» 
(S); «se per uẽtura ẽ esto comenos husar 
de seu oficio como ãte sera irregular e 
nom despensara com ele» (TC).

comensal, adj. (do lat. commensale-m, este 
de cum + mensa). Pessoa que come à 
mesa com outrem. Formas: comensal 
(VC, 1). Contexto: «he o mal daquelle 
que he domestico e comensal dalguẽ» 
(VC).

comente, adj. (de comer + -ente). O 
que come. Formas: comẽte (VC, 1). 
Contexto: «nõ fora chamado per elle 
Joham nõ comẽte nẽ beuẽte» (VC).

comer, vb. (do lat. comedere). Tomar 
alimento. Formas: auer comido (EE, 
1); auia comido (VC, 2); auiã comido 
(VC, 1); aver comido (S, 1); aviam 
comido (EE, 1); coma (S, 3; TC, 7; VC, 
2; HV, 1; C, 1; EE, 5; RP, 2); comã (S, 
1; EE, 1); comaaes (HV, 1); comam (EE, 
1); comamollo (HV, 1); comamos (EE, 
3); come (S, 6; TC, 3; VC, 52; EE, 28; 
RP, 2); comẽ (S, 3; VC, 23; C, 4; EE, 
4); comẽdo (S, 3; TC, 1; VC, 9; EE, 2); 
cõmẽdo (VC, 2); comee (S, 1; VC, 2; 
HV, 1; EE, 1); comeeo (EE, 2); comeesse 
(EE, 1); comellas (VC, 1); comello 
(VC, 1); comem (S, 1; VC, 1; EE, 3); 
comemdo (S, 1; VC, 1); comemlhe (VC, 
1); comemos (VC, 5; EE, 6); comen (S, 
1; TC, 2; EE, 1); comendo (S, 7; TC, 
1; VC, 9; EE, 9); comendoa (VC, 1); 
comeo (S, 5; TC, 10; VC, 30; EE, 8); 
comer (S, 68; TC, 25; VC, 281; HV, 
18; C, 9; EE, 86; RP, 8); comera (S, 3; 
VC, 3; HV, 1; EE, 6); comerã (VC, 2); 
comeraa (HV, 1); comeram (VC, 1; EE, 
1); comeras (S, 1; VC, 3); comerdes (VC, 
3; EE, 5); comerẽ (VC, 6); comerees 
(VC, 3); comerem (VC, 2); comeremos 
(VC, 2; EE, 2); comeres (VC, 12; EE, 
1); comerey (VC, 3; EE, 1); comeria 
(VC, 3); comeriam (EE, 1); comerias 
(VC, 1); comermos (VC, 2); comerõ 

(VC, 8; HV, 7; EE, 9); comerom (S, 1; 
VC, 4; HV, 1; EE, 2); comerom na (VC, 
1); comeron (EE, 1); comes (VC, 2); 
comese (S, 6); comesse (S, 1; VC, 10; 
HV, 1; EE, 7); comessem (VC, 4; HV, 2; 
EE, 2); comeste (S, 7; VC, 1); comestes 
(VC, 2); comia (VC, 23; EE, 5); comiã 
(VC, 15; HV, 2; EE, 4); comiam (VC, 
4; EE, 2); comiasse (VC, 1); comida (S, 
1; VC, 1; EE, 1); comido (S, 1; VC, 3); 
comiste (TC, 1); comjã (VC, 1); comy 
(S, 1; VC, 2); comya (VC, 4; EE, 1); 
comyã (VC, 4; EE, 2); comyam (VC, 
1; EE, 1); coome (VC, 1); coyma (VC, 
20); coymã (VC, 6); coymaaes (VC, 2); 
coymamos (VC, 3); coyman (TC, 1); 
coymas (VC, 3); he comido (VC, 1; EE, 
1); ouue comido (VC, 1); ouuer comido 
(S, 1); ouuerõ comido (VC, 1); ouuese 
comido (S, 1); ouuesse comido (EE, 
1); ouver comido (S, 1); seer comido 
(VC, 1); seer comidos (VC, 1); seja 
comida (VC, 1); tijnhã comido (EE, 1). 
Contextos: «Leese Christo auer comido 
cõ os peccadores por que os trouxesse aa 
pendença» (EE); «nõ auia comido atees 
aquelle dia» (VC); «e ajnda nõ auiã 
comido e nõ acostumauã de beuer» (VC); 
«ou por aver comido muyto ho dya ante» 
(S); «sobejarom aos que aviam comido» 
(EE); «A primeira a pã e agoa tirãdo o 
domĩgo e coma ẽ ele uiãda de coresma 
se quiser» (TC); «assy coma daquelle 
pan e beba do calez» (EE); «logo coma 
da aruda lauada» (RP); «he defemdido 
que non comã carne nẽ ouos nen leyte 
nen queyjo» (S); «e mãda dizer por my 
que comaaes de vossos filhos» (HV); 
«Honde compraremos pam pera que 
comam» (EE); «e mãdemollo assar e 
comamollo e viuamos» (HV); «assy que 
comamos nõ em formẽto velho» (EE); 
«Se come arrebatadamente a uiãda mal 
mastygada e muito» (TC); «o homẽ que 
em tal dia he apeçonhẽtado nõ come 
mujto» (RP); «squeẽta a cabeça de cada 
huũ que ho ameude come» (RP); «se 
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comẽ ante do tempo non pecan» (S); 
«ãdou sete anos ẽ pees e ẽ maãos comẽdo 
das eruas pelos mõtes» (TC); «e cõmẽdo 
e bebẽdo cõ elles» (VC); «tomade e 
comee, ca este he o meu corpo» (S); «E 
assy se faz rezom que Christo depois 
da resurreyçam comeeo» (EE); «como 
comeesse diante delles» (EE); «nem 
tiinhã ordeens em colher as espiguas 
e comellas no dia do sabado» (VC); 
«A primeira he filhallo ou comello per 
boca» (VC); «e comem e bebem com 
temperança» (S); «comemdo carne fora 
do rrefortoryo» (S); «e quasi comemlhe 
a carne cõ o sangue» (VC); «per ventura 
nom comemos e beuemos nos açerca 
de ti» (VC); «peor he que ainda que 
nõ coyman estes maniares comen e 
bebem sem tẽpo» (TC); «Pequey nos 
outros dias comendo e bebemdo ante 
ora e depos hora» (TC); «comendo e 
bebendo com elles» (EE); «quando se 
faz e filha comendoa e bebẽdoa» (VC); 
«Se comeo muyto aferuentadamente» 
(TC); «A .xv. se bebe amtes de comer 
aos dias do ieiuũ» (TC); «Façase ergo 
a sangria em a vea destra ou seestra ãte 
de comer» (RP); «ẽ as quaees comera 
pouco pescado e legumes» (S); «e 
sempre comerã ou husarã daquelle mãjar 
cõ apetito e voõtade» (VC); «a madre 
comeraa cõ fame o filho» (HV); «pello 
qual os que comeram daquelles paães 
ho quiseram fazer rey» (EE); «No suor 
da tua cara comeras o teu pam» (S); 
«se nõ comerdes ha carne do filho da 
virgem, e beberdes do seu sangue nom 
auerees vida ẽ vos outros» (EE); «nom 
auia spaço ou tempo pera comerẽ com 
as gentes que hiam e vijnhã» (VC); 
«comerees os beẽs da terra» (VC); 
«nom começarom nem entrarom o 
loguar do juizo por nom trouarem a 
pascoa. mas por a comerem» (VC); «non 
queiraaes teer cuydado dizendo: que 
comeremos: ou que beberemos ou de que 
nos vistiremos» (EE); «Porem vos digo 

que nõ tenhaaes cuydado de vossa vida 
que comeres de vosso corpo que vistires» 
(EE); «nõ comerey jamais aqueste comer 
da ley velha» (VC); «e jurara que nõ 
comeria pam des aquella hora que beuera 
do callez do senhor» (VC); «pera que 
comeriam os bemavemturados» (EE); 
«nom comerias tu desta vianda» (VC); 
«mais por aproueitar aquelles que por 
nos comermos bem e bebermos» (VC); 
«e aly esteuerõ tres dias que nõ comerõ 
nẽ beberõ que nõ tinhã que comer» 
(HV); «quando comerom os graãos 
das espigas» (S); «os domoões que 
andam per os aares da natureza spiritual 
aguçosos e ligeyros pera os maaos. 
(comerom na)» (VC); «E erã os que 
comeron quasi quatro mil» (EE); «desta 
dicta maneira os pecados do poboo 
comes» (VC); «se o que comese de nocte 
e nõ durmise en toda ha nocte se poderia 
na manhaa çelebrar» (S); «des que 
ouuisse missa antes que comesse» (HV); 
«nõ ficou besta nẽ heruas nẽ outra cousa 
que comessem» (HV); «Comeste alen do 
que devias» (S); «mas por que comestes 
dos cinquo paães e fostes fartos» (VC); 
«como soube que Jhesu comia em 
casa do phariseu trouxe hũa buçeta de 
alabaustro cõ vnguẽto» (EE); «aquellas 
comiã cõ fame» (HV); «assy sera nos 
dias do filho da virgem que comiam e 
bebiam e casauam» (EE); «E comiasse 
o cordeiro cõ alfaças mõtesinas» (VC); 
«E sse por sua nigligemçia for ha hostya 
toda comida de gussanos ou de traça» 
(S); «porque a outra parte perventura 
auiã elles comida. e huũ fauo de mel» 
(VC); «Helyas jejũou na fortelleza do 
mantijmẽto hũa vez comida .s. de huũ 
çerto pã rescaldado» (EE); «ou se avya o 
dia dãtes comido muyto ou bebydo» (S); 
«Se comiste na coresma ou nos outros 
dias de ieiuũ uiamda que nom fosse 
de coresma» (TC); «e debulhauã nas e 
freguando as cõ suas maãos. e comjã os 
graãos» (VC); «comy e beby muyto mais 
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do que devera» (S); «em aquella vespora 
em que se comya o cordeyro cõ o pã 
asmo» (VC); «como o comyã cõ çumo 
dalfaças montesinhas» (VC); «conuem 
a saber na mesa em quanto comyam» 
(EE); «E tu dellectate e coome do sabor 
da sua vista e das suas palauras» (VC); 
«mas em suor de meu rostro coyma a ty 
pam e vino» (VC); «e esforçate de lhes 
aparelhar que coymã e de os seruir» 
(VC); «que vos coymaaes e bebaaes 
sobre a minha mesa em o meu regno» 
(VC); «nõ soomẽte coymamos nos e 
bebamos a carne e sangue de Christo» 
(VC); «peor he que ainda que nõ coyman 
estes maniares comen e bebem sem tẽpo» 
(TC); «Onde queres que te aparelhemos 
que coymas a pascoa?» (VC); «quãto 
mays he comido pello que o deseja» 
(EE); «E como ele ouue comido em 
presẽça deles» (VC); «ou ouuer comido 
outra qual quer coussa que de comer 
seja» (S); «E como ouuerõ comido. leuou 
os fora da çidade todos» (VC); «Se alguũ 
despois que ouuese comido ou bebydo 
çelebrase, se seria consagraçom» (S); 
«como ouuesse comido diante delles 
tomando o que sobejaua» (EE); «E se 
despois que ouver comido ou bebydo 
quiser çelebrar» (S); «Em a quinta guisa 
se chama pascoa o cordeyro que staua 
prestes pera seer comido» (VC); «deuẽ 
seer comidos cõ aquestes paães» (VC); 
«e em comprimento perfeyto semeaste 
nom seja comida das aues» (VC); 
«sobejarõ aos que tijnhã comido» (EE).

comer 2, subs. (do verbo comer). Comida; 
ação de comer; manjar. Formas: comer 
(S, 6; TC, 1; VC, 33; EE, 12; RP, 1); 
comeres (S, 2; VC, 9; EE, 3). Contextos: 
«deleitãdome muyto no sabor e cheiro ou 
no comer» (S); «e ha lugar no comer e 
beber» (S); «Se prolomgou o comer e o 
beber deleitãdose en elo» (TC); «quanto 
foy temperado em seu comer e beber» 
(VC); «se algũas vezes lhe apresentam 
o comer o beber» (VC); «na vida do 

corpo ho comer he neçessaryo pera 
conseruaçõ della» (EE); «espaçãdo huũ 
pouco antre ho comer e o dormir» (RP); 
«Ho sseptimo que non sse antremeta em 
comeres nem falas deshonestas» (S); «e 
guardauã se de partiçipar cõ elles em 
comeres nẽ beberes» (VC); «Nom em 
comeres demasiados e bebediçes» (EE).

comesto, part. do verbo comer (do lat. 
comesta-m, part. passado de comedere). 
Comido. Formas: comesta (TC, 1; HV, 
1); comesto (VC, 2; HV, 2); comestos 
(VC, 1; EE, 1). Contextos: «a raynha 
dizelhe que na uinha sera comesta 
das aues» (TC); «e comesta a façe» 
(HV); «quando ja era meo comesto 
dos vermeẽs» (VC); «E des que foy 
todo comesto vierõ diante de Pilatus 
e disserõ» (HV); «porque ajnda que 
sejã comestos dalgũas bestas pero 
tornarõ tãtas quantas perteẽçerẽ aaquella 
sustãcia» (VC); «apodreçer e seer 
comestos pellos bychos» (EE).

cometa, subs. (do grego κομήτης, pelo 
lat. cometa-m). Corpo celeste que se 
move em trajetória excêntrica. Formas: 
cometa (EE, 1; RP, 3). Contextos: 
«esteue sobre ella huũa cometa semelhãte 
a huũ cuytello» (EE); «Quarto sinal he 
quando ha cometa pareçe voar e segũdo 
diz Aristoteles em os metauros, quando 
ha cometa apareçe acõteçẽ mortes de 
gẽtes em bathalhas etc., e por isso diz 
ho verso poetico falãdo do apareçimẽto 
da cometa» (RP).

cometedor, subs. (de cometido + -or). O 
que comete. Formas: cometedor (VC, 
1). Contexto: «elle fez que o cometedor 
daquelle pecado. fosse senhor de dar 
sentẽça» (VC).

cometer, vb. (do lat. commitere). Praticar; 
fazer; incumbir; submeter. Formas: ajan 
cometido (S, 1); auia cometido (EE, 1); 
avya cometido (S, 1); cometa (S, 2; EE, 
1); cometã (VC, 1); cometaaes (VC, 1); 
cometam (VC, 1; C, 2); cometamonos 
(VC, 1); cometamos (VC, 3; EE, 3); 
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cometas (VC, 1); cometasse (VC, 1); 
comete (S, 25; TC, 8; VC, 23; C, 1; EE, 
3); cometẽ (S, 4; TC, 1; VC, 3; EE, 1); 
comete te (VC, 1); cometẽdo (S, 2; TC, 
1; VC, 1); comẽtẽdo (S, 1); cometẽdoo 
(VC, 1); cometellos (VC, 1); cometem (S, 
2; TC, 1; VC, 1; C, 1; EE, 2); cometemos 
(S, 2; VC, 6; C, 2); cometen (S, 5); 
cometendo (VC, 3); cometendolhe (VC, 
1); cometendolhes (S, 1); cometenos 
(VC, 1); cometeo (S, 39; TC, 3; VC, 
28; C, 5; EE, 1); cometeolhes (VC, 1); 
cometer (S, 28; TC, 1; VC, 20; HV, 1; 
C, 7; EE, 2); cometera (S, 2; VC, 6); 
cometerã (EE, 1); cometeras (VC, 1); 
cometerdes (VC, 1); cometerẽ (VC, 2); 
cometerem (C, 1); cometeres (VC, 2); 
cometeria (S, 3); cometerõ (S, 1; VC, 
6; EE, 1); cometerom (VC, 2); cometes 
(TC, 1; VC, 1); cometese (S, 4; TC, 11); 
cometesse (VC, 3); cometessem (S, 2); 
cometessemos (VC, 1); cometeste (S, 
8; VC, 7); cometete (VC, 1); cometeu 
(TC, 2); cometi (S, 2); cometia (VC, 
1); cometiã (VC, 2); cometiam (VC, 
2); cometida (VC, 4; EE, 2); cometidas 
(VC, 2); cometido (VC, 5; C, 1; EE, 
2); cometido he (VC, 1); cometidos (S, 
1; VC, 2; EE, 2); cõmetidos (VC, 1); 
cometo (S, 1; VC, 1); comety (S, 5); 
comitido (VC, 1); for cometido (VC, 1); 
fora cometida (VC, 1); forẽ cometidas 
(VC, 1); forẽ cometidos (VC, 1); fose 
cometido (S, 1); fosse cometido (VC, 
1); foy cometido (S, 2; VC, 3); foy 
cometydo (S, 1); foy comitido (VC, 1); 
hauia cometido (S, 1); he cometida (S, 
1; VC, 8 C, 1); he cometido (S, 1; VC, 
5); he cometydo (EE, 1); ouuer cometido 
(S, 1); ouuerõ cometido (S, 1); ouuese 
cometido (S, 1); seer cometida (VC, 1); 
seja cometida (VC, 1); sejam cometidas 
(VC, 1); sõ cometidos (VC, 1); som 
cometidas (VC, 4); som cometidos 
(S, 1; VC, 4); som cõmetidos (VC, 1). 
Contextos: «ante que ajan cometido 
pecado» (S); «antre muytos furtos e 

delictos que auia cometido» (EE); 
«aynda que cometa alguũ crime» (S); 
«pello amor do proximo nõ cometa 
cousa alguũa feea» (EE); «que se guardẽ 
de cajr no pecado menor e que cometã 
os mayores» (VC); «de tal maneyra 
que cometaaes a elle como a phisico» 
(VC); «ou o cometam a taaes pessoas 
que dello tenham bom carrego» (C); 
«cometamonos nos cõ toda voõtade 
aos rogos da muyto bẽauẽturada virgẽ» 
(VC); «cometamos e leixemos todo aa 
disposiçõ da voontade diuinal» (VC); «cõ 
tanto que te lhe cometas ou encomẽdes 
de todo» (VC); «ajnda que pervẽtura 
a natureza seja cõtraira. cometasse aa 
võtade do padre» (VC); «per palaura 
se comete per tres maneiras» (TC); «E 
asy cometẽ somonia» (TC); «e comete 
te todo jnteiramẽte aaquelle que sabe 
melhor que ti meesmo» (VC); «Ha quinta 
cometẽdo fornicaçõ e adulterio» (S); 
«outra maneira em comẽtẽdo ou fazẽdo» 
(S); «todos a elle cometẽdoo per outra 
maneira» (VC); «poderõ per vẽtura auer 
despensaçõ sobre os pecados e males 
que se dello seguẽ. e de cometellos» 
(VC); «O .xvi. he os que cometem 
omecidio per obra ou per conselho» 
(TC); «o qual cada dia cometemos» (S); 
«em outras muytas maneiras cometen 
simonia» (S); «Em aquella ora que 
Adam trouxe a morte cometendo o 
pecado» (VC); «E disselhe o senhor 
cometendolhe o officio pastoral» (VC); 
«Outrosi o bispo lhes pode dar esta 
liçença sen a solempnidade ssobre dyta 
se quiseren cometendolhes sua jurdiçon» 
(S); «e elle cometenos logo jũtamẽte 
de duas partes» (VC); «Se cometeo 
sacrilegios ou cõiuraçõs por luxuria» 
(TC); «mas outorgoulhe e cometeolhes 
que o ministrassem» (VC); «O primeiro 
he cometer sacrilegio asy como furtar ẽ 
egreia» (TC); «entre os quaees cometera 
pecado de heresia» (S); «E assy ja agora 
se cometẽ tantos males quantos no tempo 
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do antechristo se cometerã» (EE); «que 
cousa cometeras tu que fosse mereçedor 
de tanta amargura» (VC); «Que vos 
aproueytou o sandeus de judeus de 
cometerdes tã grãde trayçõ?» (VC); 
«aleuãtãsse as voõtades dos fiees pera 
cometerẽ de obra de perfeiçom» (VC); 
«determinaçã da vontade pera cometerem 
as taaes cousas» (C); «e pera cometeres 
e guançares o regno celestrial» (VC); 
«ẽ outra maneira cometeria adulterio» 
(S); «E esto se ẽtende quando cometerõ 
adulterio ante do tal prometimẽto ou 
despojs» (S); «Porque os romaãos 
cometerom aos judeos que julguassem 
em alguũs feitos pequenos» (VC); «ẽ 
tal caso como este cometes omecidio» 
(TC); «Cometese aĩda furtu cometẽdo 
somonia» (TC); «Cometese ainda furtu 
reteẽdo a cousa ilicitamente» (TC); «e 
nõ ha hy cousa que a seus pastores nõ 
cometesse» (VC); «Esto se entẽde que 
cometessem adulteryo ante da morte 
do marido ou da molher ou nõ» (S); 
«ora cometessemos cõtra ty senhor ou 
contra os proximos» (VC); «Cometeste 
simonya ou vsura» (S); «ajnda que 
pervẽtura tu nom o vejas cometete a elle» 
(VC); «Se por a gargãta cometeu furtu 
em pam ou em uinho» (TC); «asi como 
no ofiçio como nos sacramentos cometi 
simonya» (S); «mas segundo a fijm a 
que o fazia o que o cometia» (VC); «e 
os grãdes cometiã ledamẽte» (VC); «e 
nõ se cometiam de todo a deus» (VC); 
«ca a offensa contra o homẽ pouca he 
em respeito da offensa cometida cõtra 
deos» (EE); «sejã as cousas cometidas» 
(VC); «continuadamẽte andauã ante do 
malefiçio cometido» (C); «se aquelle 
que cometido he contra elle perdoaao 
a quẽ lho fez» (VC); «som feytos 
melhores e mais sanctos pellos pecados 
cometidos» (EE); «chorar os malles 
cõmetidos» (VC); «Nom mudarey o que 
na võtade tenho e cometo» (S); «todos 
meus pecados que eu fiz e comety diãte 

do meu senhor Deus» (S); «de todo 
mal original e actual e comitido ou 
outorguado» (VC); «porque assy he de 
fugir como morte e auer door por elle 
como for cometido assy como da morte» 
(VC); «e nõ contou a doctrina que lhe 
fora cometida» (VC); «e prellazias que 
lhes forẽ cometidas» (VC); «pera que o 
pecado fose cometido» (S); «nem quis 
que fosse cometido a outrẽ» (VC); «por 
quaees e cõtra quaees foy cometydo» 
(S); «mas porque a elles principalmẽte 
foy comitido o officio de as preeguarẽ» 
(VC); «ou quedaria no pecado que hauia 
cometido como averia ocasion de tornar 
ẽ elle» (S); «ataa que lhe he cometida 
cura dalmas» (S); «mas quando o homẽ 
he cometydo pello dyaboo» (EE); «E se 
alguũ pecado publico ouuer cometido 
que ho marido o sayba» (S); «desque 
ouuerõ cometido ho pecado» (S); «Se 
alguũ ouuese cometido alguũ pecado» 
(S); «e que he possiuel de seer cometida 
e acabada» (VC); «digna cousa he que 
lhe seja cometida a despensaçõ das 
spirituaaes» (VC); «quaesquer que sejam 
cometidas a Christo» (VC); «e nõ sẽ 
graue escãdalo sõ cometidos» (VC); «A 
penitẽçia destrue os pecados que ja som 
cometidos» (VC); «e proueer aquelles 
que nos som cõmetidos» (VC).

cometimento , subs. (de cometer + 
-mento). Ato ou efeito de cometer; ato; 
ação. Formas: cometimento (VC, 1); 
cometimẽto (VC, 1); cometimẽtos (VC, 
2); comitimento (VC, 1); comitimẽtos 
(VC, 1). Contextos: «nem ao dyaboo 
per cometimento de pecados» (VC); «e 
o seu cometimẽto darreuato acerca he de 
seer tal que se nõ possa a elle teer homẽ» 
(VC); «ou per subieições e cometimẽtos 
diabolicas» (VC); «elle sera defenssado e 
guardado do comitimento dos demonios» 
(VC); «e aos mouimentos das tẽptaçoões 
e dos comitimẽtos dos diaboos que 
cessem» (VC).

comigo, pron. pes. (de com- + migo; migo, 
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do lat. mecum). Em minha companhia; 
em mim. Formas: cõ migo (VC, 11); 
cõ mygo (EE, 2); com mego (VC, 1); 
com migo (VC, 2); com mygo (VC, 
2; EE, 2); comigo (S, 5; VC, 40; HV, 
1; EE, 5); cõmigo (VC, 15; HV, 1; EE, 
4; RP, 1); comijgo (VC, 1); comjgo 
(VC, 3); commigo (EE, 2); comygo 
(VC, 10; EE, 1); cõmygo (VC, 1; EE, 
1); comyguo (S, 1); con mygo (EE, 1); 
conmygo (EE, 3). Contextos: «alegrate 
cõ migo» (VC); «oje seeras cõ mygo no 
paraiso» (EE); «faze com mego signal 
da tua graça» (VC); «Nom disse elle 
allegray vos com a ouelha mas com 
migo» (VC); «tu choraryas com mygo» 
(VC); «nõ conçertaste comigo por huũ 
dinheiro» (EE); «e emtã leuaua cõmigo 
huũa sponja» (RP); «se nõ ouuerdes 
cõpaixõ comijgo nõ auerees parte no 
regno comjgo» (VC); «os quaaes tanto 
tẽpo esteuestes commigo» (EE); «por 
que des ho começo estaaes comygo» 
(EE); «fica cõmygo senhor» (VC); «Oje 
seeras cõmygo em parayso» (EE); «e do 
ventre de minha madre sayo comyguo» 
(S); «este fosse ajũtado con mygo por 
companheiro» (EE); «Quem nom he 
conmygo contra mym he» (EE).

cominho, subs. (do grego κύμινον, pelo 
lat. cuminu-m). Planta condimentar. 
Formas: cominho (EE, 1); cominhos 
(EE, 1); cuminhos (VC, 1; RP, 2). 
Contextos: «dizimaaes a ortellaã e o 
heẽdro e o cominho» (EE); «Assy como 
de mẽta e anito e cominhos» (EE); «mas 
ajnda dizimauã as cousas de pouco valor 
.s. os cuminhos e arruda» (VC); «sam 
gingiure, canela, cuminhos» (RP); «tomẽ 
cuminhos e açafram e misturẽ tudo cõ 
vinagre» (RP).

comissão, subs. (do lat. commissione-m). 
Ato ou efeito de cometer. Formas: 
comissam (C, 2). Contexto: «Em duas 
maneiras se pode peccar mortalmẽte 
.s. per comissam e per omissan; per 
comissam he quãdo homẽ comete e faz 

o que nõ deue» (C).
como, conj., adv. (do lat. quomodo). Visto 

que; do mesmo modo que; conforme; 
de maneira que. Formas: coma (S, 
1); como (SG, 1; S, 544; TC, 111; VC, 
3487; HV, 104; C, 193; EE, 1782; RP, 
9). Contextos: «embebedado no sono 
como porco» (TC); «A primeira como 
cree ẽ Deus»; «nõ lhes acorrẽdo como 
deuera» (TC); «Se se nom uay logo 
comfessar como cae no pecado» (TC); 
«De Adam como pecou logo foy deytado 
do prayso terreal» (TC); «O primeyro 
he: Creer como he huũ Deus» (TC); «e 
os semelhantes que entẽdẽ de Christo nõ 
como he e como deuẽ» (VC); «Alguũs 
tam bem forõ scripuaães como os quatro 
euãgelistas» (EE); «como se mostra a x. 
cap. dos Autos» (EE); «assi dos saãos 
como dos enfermos» (RP); «per que 
modo e como se deue homẽ de guardar 
da pestilẽcia» (RP); «tal como este euite 
o sõno» (RP); «Mas diras tu, como sintira 
homẽ que esta apeçonhẽtado e ferido da 
pestilẽçia» (RP).

como quer que, loc. conj. Apesar de; 
embora. Formas: como quer que (TC, 
5; VC, 129); comoquer que (VC, 3). 
Contextos: «e como quer que dito he, 
todo iuiz deue auer sempre em iulgamdo 
dereita emtemçom» (TC); «E como quer 
que muytas destas cousas se cõtẽ seerẽ 
feitas no tẽpo passado» (VC); «E como 
quer que o verbo seja acerca de deus nõ 
he algũa cousa defora nem de natura» 
(VC); «E comoquer que elle mujtas 
cousas dissesse aas companhas sem 
exemplos» (VC); «Comoquer que por 
esquiuar o escãdallo o senhor mandasse 
esquiuar todollos desejos ou afeiçoões 
carnaaes» (VC).

comodamente,  adv. (de cómodo + 
-mente). Com comodidade. Formas: 
comodamẽte (C, 1). Contexto: «este 
em logar que comodamẽte possa dar os 
sacramentos e dizer as missas a que he 
obrigado» (C).
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comover, vb. (do lat. commovere). Causar 
ou sofrer comoção; impressionar; abalar. 
Formas: comoue (VC, 1); comouẽ 
(VC, 1); comoueo (VC, 2); comouer 
(VC, 1); cõmouerã (VC, 1); comoueriã 
(VC, 1); comoueste (VC, 1); comouia 
(VC, 1); comouiã (VC, 2); comouida 
he (VC, 1); comouido (VC, 1); foram 
comouidos (VC, 1); serã cõmouidos 
(VC, 1); teemos cõmouidos (VC, 1). 
Contextos: «E porẽde em todas palauras 
em que nos Christo comoue oraçoões» 
(VC); «e grãde tristeza comouẽ as 
minhas entradanhas» (VC); «comoueo 
elle o pouoo per comouimento saudauel 
ensinando o caminho da verdade» 
(VC); «e per aquella da legiõ que elle 
alimpara nos ouuesse de comouer de nõ 
seermos ingratos» (VC); «e os mortos 
os poderios angelicaaes se cõmouerã» 
(VC); «perventura nom se comoueriã 
suas emtradanhas» (VC); «Comoueste a 
terra e contoruastea» (VC); «enduzia e 
comouia todo o poboo» (VC); «e que os 
sacerdotes per trayçom comouiã o poboo 
a dar vozes» (VC); «Da senhor saude 
aas suas cõtriçoões pois que comouida 
he» (VC); «mas sempre seer ĩclinado e 
comouido ao padre» (VC); «assi como 
primeyramente foram comouidos per 
signal do çeeo» (VC); «serã cõmouidos 
e quebrantados» (VC); «mas nõ curamos 
dos jrmaãos que ja teemos cõmouidos e 
asanhados» (VC).

comovimento, subs. (de comover + 
-mento). Ato ou efeito de comover; 
enternecimento; compaixão. Formas: 
comouimento (VC, 2). Contextos: 
«comoueo elle o pouoo per comouimento 
saudauel ensinando o caminho da 
verdade» (VC); «Do qual comouimento 
se diz no psalmo» (VC).

compadradego, subs. (de compadre + 
-adego). Compadrio; relação entre 
compadres. Formas: compadradego (S, 
2); conpadradego (S, 1); compadradigo 
(S, 1); cõpadradigo (S, 1). Contextos: 

«mais nom que seja compadre nẽ nasça 
dyuido spiritual de compadradego que 
embargue o matrimonio» (S); «Parẽtesco 
spiritual he de conpadradego que naçe 
e desçende» (S); «ca asi como por 
fornicaçõ naçe debedo de cunhadio, 
asi naçe debdo de compadradigo» (S); 
«E segũdo suso he dicto, naçe debdo 
de cõpadradigo entre ho padrinho e ho 
padre do hafilhado» (S).

compadre, subs. (do lat. compatre-m). O 
padrinho em relação aos pais do afilhado; 
o pai em relação ao padrinho do filho. 
Formas: compadre (S, 6); compadres 
(S, 3); conpadres (S, 2); cõpadre (S, 1); 
cõpadres (S, 1). Contextos: «qual quer 
que seja compadre ou padrinho de algũ» 
(S); «que sejan geerados ante que fosẽ 
compadres ou despois» (S); «Filhos 
de dous conpadres bem podẽ casar» 
(S); «depois fose padrinho de alguũ ou 
cõpadre» (S); «E o que he dyto do varom 
yso mesmo he da molher, que pode casar 
com dous cõpadres» (S).

compaixão, subs. (do lat. compassione-m). 
Comiseração; pena; compunção. 
Formas: compaixã (VC, 1); compaixam 
(VC, 1; EE, 2); compaixõ (VC, 25; 
EE, 5); compaixom (VC, 43; EE, 3); 
compaxõ (VC, 1); compaxom (VC, 1); 
compayxam (S, 1; EE, 3); compayxõ 
(TC, 1; VC, 1); compayxom (TC, 1; S, 
1; VC, 16); conpaixã (VC, 1); conpaixõ 
(VC, 2); conpaixom (VC, 3); conpayxon 
(S, 1); cõpaixã (VC, 5; EE, 2); cõpaixam 
(VC, 2; EE, 2); cõpaixan (EE, 1); 
cõpaixõ (VC, 97; EE, 2); cõpaixom (VC, 
40; EE, 5); cõpaxõ (VC, 1); cõpayxam 
(VC, 2); cõpayxan (S, 1; EE, 1); cõpayxõ 
(VC, 3). Contextos: «per oraçom e 
compaixã fazendolhe querella» (VC); 
«Aquy se nota a compaixam do apostollo 
que chorou» (EE); «diz a verdadeira 
justiça ha compaixõ: e a falsa tẽ queixia 
e sanha» (VC); «e em auer compaxom 
do prouximo» (VC); «a dar a emtender 
que ha compayxam e door» (S); «Se 
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ha compayxõ dos pobres» (TC); «Auer 
compayxom» (TC); «nem ham conpaixã 
dos proximos» (VC); «ouue grã conpaixõ 
de sua madre» (VC); «moueriam as 
voontades dos que ouuissem a deuoçom 
e compunçom ou conpaixom» (VC); 
«auia mais conpayxon do corpo que da 
alma» (S); «quãdo ẽtẽde outros auer 
cõpaixã delle» (EE); «ha prazer e ha 
cõpaixam dos seus malles» (EE); «auer 
cõpaixan e piedade» (EE); «e na voõtade 
per cõpaixõ» (VC); «ou ao menos na 
voontade aja cõpaixom do açoutado 
Christo» (VC); «auera doo e cõpaxõ de 
nos» (VC); «aos quaaes ouue cõpayxam 
o piedoso meestre» (VC); «nom ouue 
cõpayxan dos proues que estauam en 
tribulaçon» (S); «que sejã saluo cõ grãde 
cõpayxõ e door» (VC).

companha, subs. O mesmo que companhia. 
Formas: companha (S, 2; VC, 42; HV, 1; 
EE, 16); companhas (S, 1; VC, 30; EE, 
5); conpanha (VC, 3); conpanhas (VC, 
1); cõpana (S, 1); cõpanha (S, 2; TC, 3; 
VC, 107; HV, 4; EE, 14); cõpãnha (VC, 
1); cõpanhas (VC, 98; HV, 3; EE, 9). 
Contextos: «Joseph cuydou que hya 
na companha das molheres con Maria» 
(EE); «Em aquelle tẽpo disse Jhesu aas 
companhas dos judeus» (EE); «auer 
Jhesu e nõ podia cõ mujta conpanha» 
(VC); «o qual o padre das conpanhas 
deu a todos os que fossem obrar em sua 
vinha» (VC); «Se comeo sem fame ou 
ãte que o ouuese mester por gargãtuice, 
ou por algũa cõpanha desonesta» (TC); 
«e o aparta e estrema de maa cõpanha» 
(VC); «A sexta cõpana de diabos ally 
donde diz: qui preparatus est diabulo» 
(S); «he aspero e nõ sabe reçeber a nehuũ 
em sua cõpanha con prazer» (S); «E toda 
a cõpãnha como o vio deu louuores a 
deos» (VC); «se o emperador quiser qua 
vijr ou passar cõ suas cõpanhas» (HV); 
«sayã diante as cõpanhas com flores e 
palmas» (EE).

companhar, vb. O mesmo que acompanhar. 

Formas:  companhalloa (VC, 1); 
companhãna (VC, 1); cõpanhada (VC, 
1). Contextos: «e assy se mostra que 
ante fogo vijnra. ante que venha o juiz. 
e companhalloa e seguilloha» (VC); «e 
os millagres logo vem apos a obediẽcia 
e a companhãna» (VC); «deue seer 
ornamẽtada e cõpanhada especialmente 
de tres virtudes» (VC).

companheira, subs., adj. (de companha 
+ -eira). A que acompanha ou vai 
na companhia de alguém; colega. 
Formas: companheira (VC, 3; HV, 1); 
companheiras (S, 1; VC, 2); companheyra 
(VC, 2); companheyras (VC, 3); 
cõpanheira (VC, 7; HV, 1); cõpanheiras 
(S, 1; VC, 8); cõpanheyra (HV, 3); 
cõpanheyras (VC, 2). Contextos: «e 
que a molher seja princessa ou senhora 
de deus que he hũa alteza tam grande 
que nom ha companheira» (VC); «Das 
que son jũtas e companheiras deue 
pregũtar em esta maneyra» (VC); «e o 
filho de hũa dona sua companheira que 
se chama Clarissa» (VC); «era mortal 
companheyra da gloria eternal» (VC); 
«escandelizar algũas das companheyras 
per sua pallaura» (VC); «empero a 
raynha e sua cõpanheira Clarissa 
acharõnas mortas de fame em sua casa» 
(VC); «algũas som jũtas e cõpanheiras 
cõ o pecado» (S); «De como disse o amjo 
a raynha e a Clarissa sua cõpanheyra que 
comessem seus filhos» (HV); «Como 
pois a Magdallena e suas cõpanheyras se 
tornassem pera a pousada» (VC).

companheiramente, adv. (de companheiro 
+ -mente). Em companhia; com amizade. 
Formas: cõpanheira mẽte (VC, 1); 
cõpanheiramẽte (VC, 2). Contextos: 
«fazẽdo a võtade a cada huũs subdictos 
cõpanheira mẽte dandolhes aazo e 
ousança que vaã a elle» (VC); «se nõ 
auete cõpanheiramẽte cõ migo e sei meu 
familhar» (VC); «e cõpanheiramẽte hia 
cõ elles aas suas casas» (VC).

companheiro, subs. (de companha + 
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-eiro). Aquele que faz companhia a outro; 
colega. Formas: companheiro (VC, 7; 
EE, 3); companheiros (VC, 6; EE, 4); 
companheyro (VC, 4); companheyros 
(S, 1; VC, 3; EE, 2); conpanheiro (S, 
1); conpanheiros (VC, 1); conpanheyro 
(S, 1); cõpanheiro (S, 1; TC, 1; VC, 
28; EE, 1); cõpanheiros (S, 1; VC, 43; 
EE, 7; RP, 1); cõpanheyro (VC, 8); 
cõpanheyros (TC, 1; VC, 5). Contextos: 
«sem ajudador ou companheiro dãpnoso 
(VC); «Boon seeria que este fosse 
ajũtado con mygo por companheiro» 
(EE); «(mandouhos bauptizar.) por seus 
companheiros» (EE); «que ouuesse auer 
quinhom nem seer companheyro em 
aquello» (VC); «e assy os companheyros 
da payxam» (EE); «ou mercador ou 
conpanheyro ou non conpanheiro» 
(S); «Por tal que per juizo diuinal 
aquelles que erã liados e parentes per 
sangue fossem liados e conpanheiros no 
pecado» (VC); «Quẽ se nõ pode cõfessar 
a sacerdote cõfesese a seu cõpanheiro 
pola cobiiça que ouue do sacerdote» 
(TC); «os meos cõpanheiros nõ podiã 
creer» (RP); «e sospecta aos judeos que 
Christo era cõpanheyro daquelles» (VC); 
«Sey obediente a Deus e a teu pralado, 
e manso a teus cõpanheyros amandoos 
todos egualmente» (TC).

companhia, subs. (do lat. medieval 
compania-m, este de cum + panis). 
Ato ou efeito de acompanhar; grupo 
de pessoas que estão ou seguem juntas; 
sociedade; convivência. Formas: 
companhia (S, 5; VC, 34; C, 1; EE, 1); 
companhias (S, 1; VC, 3); companhya 
(VC, 7); conpanhia (S, 1; VC, 6); 
conpanhya (S, 1); cõpanhia (S, 1; VC, 
87; C, 2; EE, 2; RP, 2); cõpanhias (S, 
1; VC, 1); cõpanhya (VC, 8; EE, 2). 
Contextos: «aqui demandamos parte 
e companhia por que cada huũ ha 
daver sseu galardom e gloria e ssera 
contente cõ ella» (S); «falan e husan as 
companhias das molheres» (VC); «E toda 

a companhya daquelles que aly veerom e 
forom ajuntados por veer aquella cousa 
spantosa» (VC); «sse o ffezeste por 
golosiçe ou de conpanhia desonesta» 
(S); «por louçaynha de coraçon e por 
maa conpanhya ha outros tirey de bom 
proposito» (S); «guardãdosse nom da 
cõpanhia dos homeẽs: mas do emtrar 
do templo» (EE); «E quãdo assi for 
que cõpanhia e ajũtamẽto de pouoo se 
euite» (RP); «o juramẽto e prometimẽto 
que fezeron em suas cõpanhias que fazẽ 
nas mercadorias» (S); «aquelles que 
nõ hã a cõpanhya delle som postos em 
tẽptaçoões» (VC); «porque este presidẽte 
gentio com sua cõpanhya creesse a 
Christo» (EE).

comparação, subs. (do lat. comparatione-
-m). Ato ou efeito de comparar; cotejo; 
confronto. Formas: comparaçam (EE, 
1); comparaçõ (VC, 11; EE, 2); compara-
çom (VC, 9); conparaçom (S, 1; VC, 1); 
cõparaçam (EE, 1); cõparaçõ (VC, 38; 
EE, 2); cõparaçom (S, 1; VC, 13; EE, 2). 
Contextos: «As cousas susodictas decla-
ra o apostollo por huũa comparaçam» 
(EE); «A segũda razom por a semelhãça 
e comparaçõ de preeguador a pregua-
dor» (VC); «Apres da questas causas 
demostrada a sua abstinaçom e perfia 
pera comparaçom das pessoas nom 
dignas» (VC); «e que pella conparaçom 
dos beẽs tẽporaees non se enbargue a 
contẽplaçom dos beẽs çellestiaees» (S); 
«e as riquezas nenhuũa cousa estimey em 
cõparaçam daquella» (EE); «ca poucos 
dos judeus fallãdo ẽ cõparaçõ creerõ a 
Christo» (VC); «E esta definçõ he dada 
en cõparaçom a Deus que da ao omẽ 
uertude» (S); «se alguũ a ouue e nõ faz 
seera cõparaçom ao homẽ» (EE).

comparar, vb. (do lat. comparare). 
Examinar simultaneamente para 
reconhecer as semelhanças e as 
diferenças. Formas: compara (VC, 3; 
EE, 1); comparada (VC, 1); comparar 
(VC, 3); compararom (VC, 1); comparou 
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(VC, 3); cõpara (VC, 5); cõparada he 
(VC, 1); cõparado (EE, 1); cõparãdo 
(VC, 1); cõparado he (VC, 1); cõparallo 
(VC, 1); cõparamos (VC, 1); cõparar 
(VC, 4; EE, 1); cõpararnos (EE, 1); 
cõpararse (EE, 1); cõparaua (VC, 1); 
cõparey (EE, 1); cõparou (VC, 4); es 
cõparado (VC, 1); for comparado (VC, 
1); he comparada (VC, 2); he comparado 
(S, 2; EE, 1); he conparada (VC, 1); 
he cõparada (TC, 1; VC, 2; EE, 1); he 
cõparado (S, 1; TC, 2; VC, 3; EE, 1); 
seer cõparado (VC, 1); seer cõparados 
(VC, 1); seja comparado (VC, 1); 
seja cõparada (VC, 1); seja cõparado 
(VC, 1); sejam comparados (VC, 1); 
som comparados (VC, 2; EE, 1); som 
cõparados (VC, 1). Contextos: «Aqui 
a virgem se compara aa vyde» (EE); 
«Comparada e yguallada he a gloria 
dos justos ao sol» (VC); «esta he tam 
graue pẽna que nom sabemos tormentos 
que a ella possam comparar» (VC); 
«Alguũs compararom os dous ladroões 
crucificados com Christo» (VC); «E 
porque Christo se comparou ao graão 
de trigo» (VC); «aas quaaes os cõpara 
e asemelha» (VC); «Cõparada he ajnda 
a ydropesia specialmente aaquelle que 
he agrauado de sobejo fluxo de carnaaes 
delectos» (VC); «(que o que he morto) 
.s. cõparado aa morte de Christo pello 
baptismo» (EE); «e cõparãdo delleito a 
delleito» (VC); «E cõparado he o regno 
de deus ao styo» (VC); «se quiseres 
cõparallo aa serpẽte ajnda acharas 
que elle he pyor» (VC); «Cõparamos 
pois nos as cousas spirituaaes a outras 
spirituaaes» (VC); «nõ se pode cõparar 
nẽ yguallar a vallia de jnfijndos passaros 
ao valor de huũ soo spiritu» (VC); «A 
sabedoria mays preçiosa he que todallas 
riquezas e quãtas cousas se desejam 
nom se podem cõ ella cõparar» (EE); 
«Nõ ousamos cõpararnos a huũs que 
gaban assy meesmos» (EE); «o diaboo 
trabalha ẽ cõpararse aa honrra diuina» 

(EE); «E porẽ se cõparaua aa soõbra 
em pos a qual se tu fores e a lleuares 
ante ty nũca a enxalçaras» (VC); «nẽ 
cõparey com ella a pedra preçiosa» 
(EE); «E bem os cõparou aos sepulcros 
dos mortos» (VC); «entõ es cõparado 
aas bestas neiçeas» (VC); «se for 
comparado ao condimento daquelle 
vinagre» (VC); «E a area he comparada 
aa cobijça das cousas terreaaes» (VC); 
«e he conparado ao ydropico» (S); 
«a castidade he cõparada aa prata» 
(TC); «O uirgẽ he cõparado ao ouro» 
(TC); «E porẽ nõ pode seer cõparado 
o guaanho do mũdo aa perda da alma» 
(VC); «Os sobredictos doze cõselhos 
podẽ seer cõparados e asemelhados aas 
doze pedras preçiosas» (VC); «porque 
nom pareça que elle seja comparado ou 
yguallado a Christo» (VC); «e por tãto nõ 
ha hy outra a que seja cõparada» (VC); 
«do qual he escripto em Iob que nõ ha hy 
poderio sobre a terra que seja cõparado a 
elle» (VC); «Se vos outra cousa melhor 
nom tendes em que sejam comparados» 
(VC); «todos os lumes do mũdo som 
comparados a treuas e soõbras» (VC); «e 
porẽ cõ razõ som cõparados aa rapossa 
enguanosa e a aue que auooa» (VC); «e 
falla que som comparados aos sete doões 
do spiritusancto» (EE).

comparar 2, vb. O mesmo que comprar. 
Formas:  compararom (VC,  2) ; 
conpararon (VC, 1). Contextos: 
«porque per muytas e lõguas partidas se 
deuulgasse que fora vendido. e que elles 
o compararom» (VC); «Em aquesto que 
do preço do sangue compararom o agro 
para sepultura dos finados pellegrijms» 
(VC); «E auydo conselho ãtre ssy 
conpararon delles o cãpo de huũ oleiro 
para sepultarem em elle os pellegrijms 
e os strãgeiros» (VC).

comparecer, vb. (do lat. vulgar *compa-
rescere, freq. de comparere, aparecer). 
Apresentar-se; estar presente. Formas: 
comparesçera (EE, 1); cõpareçer (EE, 
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1). Contextos: «em o dia do juyzo 
comparesçera sem pecado» (EE); «ca 
seera neçessario a todos cõpareçer per 
ante o juiz» (EE).

compartir, vb. (do lat. compartire). Dividir 
com os outros. Formas: compartir 
(VC, 1); conparte (TC, 1). Contextos: 
«porque ajnda que pouco ajamos 
deuemos compartir cõ os misterosos» 
(VC); «A sexta se conparte con os pobres 
os beẽs que lhe Deus da» (TC).

compasso, subs. (do francês compas). 
Medida; instrumento de medição. 
Formas: compasso (C, 1); cõpasso (VC, 
1). Contextos: «E os cabellos sejam 
de tal compasso e longura, quanto aos 
dordẽs sacra» (C); «assy como he o cẽtro 
aas cousas que stam darredor delle aa 
linha e cõpasso» (VC).

compaternidade, subs. (do lat. medieval 
compaternitate-m). Parentesco espiritual 
de padrinho e afilhado. Formas: 
compaternidade (S, 1). Contexto: 
«Esto mesmo digo da confirmaçom, ca 
ho rresponder non he de sustançya da 
compaternidade» (S).

compatriota, subs. (do lat. medieval 
compatriota-m). Pessoa que tem a 
mesma pátria ou o mesmo país. Formas: 
cõpatriotas (VC, 1). Contexto: «mas por 
a mallicia daquelles seus cõpatriotas» 
(VC).

compeçar, vb. O mesmo que começar. 
Formas: compeçou (VC, 1). Contexto: 
«E Zacharias cheo de spiritu sancto 
prophetizãdo compeçou hymno de 
louuor de deus» (VC).

compeler, vb. (do lat. compellere). 
O mesmo que compelir: empurrar; 
forçar; obrigar. Formas: compeler 
(S, 1); conpeler (S, 1); cõpeler (S, 1). 
Contextos: «deueo compeler e costrãger 
que aja paz e cõcordia con elle» (S); 
«pode conpeler ao que teuer que faça 
esmola e despensar con o pobre que a 
pode pedyr» (S); «deueo cõpeler que o 
vẽda a alguũ homẽ de aquele logar» (S).

compêndio, subs. (do lat. compendiu-m). 
Manual; súmula; resumo. Formas: 
compẽdio (EE, 1); compendio (S, 1; 
VC, 1); conpẽdio (S, 4); cõpẽdio (S, 1); 
cõpendio (S, 1). Contextos: «diz o autor 
do compẽdio da Verdade da Theologia» 
(EE); «segũdo poem Sancto Thomas 
de Aquino en seu compendio» (S); «O 
senhor sob compendio de pallauras 
dando forma de orar a seus discipollos» 
(VC); «E segũdo Sancto Thomas de 
Aquyno en seu conpẽdio» (S); «e Sãto 
Thomas de Aquino en huũ cõpendio 
que fez» (S).

compensação, subs. (do lat. compensatio-
ne-m). Ato ou efeito de compensar; equi-
líbrio entre duas coisas; vontagem. For-
mas: cõpensaçõ (VC, 1); cõpẽsaçõ (VC, 
2). Contextos: «Agora jejũa e bebẽdo 
auguoa faze cõpensaçõ e emmẽda de 
hũa cousa e outra» (VC); «diz que nõ ha 
cousa que seja digna nẽ ygual aaquellas 
que nos elle deu e fez pera lha nos dar-
mos ẽ cõpẽsaçõ» (VC); «Este recõuite 
se entẽde per qualquer cõpẽsaçõ dalgũ 
outro bẽ temporal» (VC).

compensar, vb. (do lat. compensare). Es-
tabelecer compensação; contrabalançar; 
equilibrar. Formas: compensam se (VC, 
1); cõpensa (VC, 2); cõpenssar (VC, 
1); cõpẽsa (VC, 1); cõpẽsam (VC, 1); 
cõpẽsar (VC, 2); he cõpensado (VC, 1). 
Contextos: «Compensam se pois por as 
riquezas penas» (VC); «E a ygualleza ou 
dignidade dos fruytos nom se cõpensa nẽ 
cõta» (VC); «podia qualquer cõpenssar» 
(VC); «e o amargor da casta se cõpẽsa 
cõ a duçura do miollo» (VC); «põe tal 
aguça que cõpẽsam a tardãça que no 
começo fezerõ» (VC); «E o lõgo riso e 
muyto deuese cõpẽsar cõ o choro per-
petuo» (VC); «este choro deste mũdo he 
cõpensado cõ allegria perpetua» (VC).

competente, adj. (do lat. competente-m, 
part. passado de competere, convir). 
Que tem autoridade para julgar uma 
causa; apto. Formas: competẽte (S, 
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1). Contextos: «cõ dereito e por juiz 
competẽte fose costrãgido» (S).

complazer, vb. O mesmo que comprazer. 
Formas: cõplazerẽ (VC, 1). Contexto: 
«E outros por cõplazerẽ aos mayores» 
(VC).

compleição, subs. (do lat. complexione-m). 
Constituição física; índole. Formas: 
compleixom (VC, 1); compleyssom (VC, 
1); compleyxom (VC, 2); cõpleisam 
(VC, 1); cõpleisom (VC, 1); cõpleixõ 
(VC, 1). Contextos: «E certo he e 
manifesto que a compleixom de Christo 
foy muy dellicada» (VC); «e prometẽ 
a sy meesmos longua vida porque sam 
mãçebos ou de boõa compleyssom 
ou fortes» (VC); «porque quanto a 
natureza e a compleyxom he mais nobre 
e mais dellicada» (VC); «Aquelle que 
he de pequeno coraçom e fraco e de 
pequena cõpleisam acha alli manjares 
meaãos» (VC); «Aquelle que he de grãde 
cõpleisom achara alli comeres mais 
spirituaaes de vida de mayor cõtinẽcia» 
(VC); «Em estas tres cousas quise 
o senhor que fossemos semelhauees 
aa prudẽcia da serpẽte e nõ em auer 
cõpleixõ peçonhẽta» (VC).

completa, subs. (do lat. eclesiástico 
completa). Hora canónica que termina 
o ofício do dia; as orações que são ditas 
nessa hora. Formas: completa (VC, 
6); conpleta (VC, 1); cõpleta (VC, 7); 
cõpletas (EE, 1). Contextos: «Vees pois 
como aquestas cousas que na hora da 
completa e das matinas» (VC); «e em 
a vespora auemos nembrança da sua 
sepultura. em a completa das guardas 
que forom postas ao seu muymento» 
(VC); «quebrãtado de door por aquellas 
cousas que depois da conpleta cuydaste» 
(VC); «Aa hora da cõpleta seras nẽbrado 
daquelle ajuntamento» (VC); «e assy 
como vyerõ os que eram hydos açerqua 
de hora de cõpletas reçeberom seus 
dinheiros» (EE).

complidamente, adv. O mesmo que 

compridamente ou cumpridamente. 
Formas:  complidamemte (S, 1); 
complidamente (S, 1; VC, 2; EE, 1); 
cõplidamente (VC, 1); cõplidamẽte 
(VC, 3). Contextos: «quer dizer 
que ssen ffe non sse pode entender 
complidamemte» (S); «por que hos 
homẽs non podẽ complidamente 
entẽder o sacreto deste sacrifiçio» (S); 
«offereçeo complidamente todos mẽbros 
de seu corpo a açoutes e tormentos» 
(VC); «tanto mais complidamente o 
aleuanta a auer merito de deos mais 
avondoso» (VC); «Muyto mais dara 
de comer abastada e complidamente 
ao homẽ» (EE); «nom pero que fosse 
ajnda cõplidamente alumiado da ffe 
da trindade» (VC); «empero nõ cãta 
cõplidamẽte porque nõ era aĩda posto 
o senhor nas maãos daquelles que o 
auiã despedaçar» (VC); «ajnda depois 
em dia de penthecoste o rreceberom 
mais cõplidamẽte» (VC); «porque 
delle podesse mais perfeitamente e 
cõplidamẽte ouuir» (VC).

complido, adj. O mesmo que comprido. 
Formas: complida (S, 1); complido 
(4); conplida (S, 2); cõplida (S, 2; VC; 
7); cõplido (VC, 8); cõplidos (VC, 1); 
cõplydos (1). Contextos: «non fezeron 
complida satisfaçom» (S); «E de todas 
estas graças foi complida a virgem 
Maria» (S); «tam complido era de 
miserias» (VC); «foy conplida destas 
graças por quatro razõees» (S); «Graçia 
plena. Cõplida de graça» (S); «ajnda 
que fosse cõplida quãto a todallas partes 
do mundo» (VC); «e a vida he cõplida 
para nos de exẽplos» (VC); «cõplida ou 
chea de deus per o spiritu sancto» (VC); 
«he caridade cõplida ou jnteira» (VC); 
«serã pugnidos de cõplido juyzo e jnteira 
pena» (VC); «quando fossem cõplidos 
do spiritu sancto» (VC); «E que sam 
cõplydos de todo saber» (VC).

complidoiro, adj. (de complido + -oiro). 
O mesmo que cumpridoiro: necessário; 
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obrigatório. Formas: complidoira (VC, 
1); complidoiro (VC, 1); complidoyra 
(VC, 1);  complidoyro (VC, 4); 
conplidoyro (VC, 1); cõplidoiro (VC, 
4); cõplidoyro (VC, 2); cõplydoyro 
(VC, 1). Contextos: «(neçessario he) 
.s. complidoira cousa e proueitosa por 
examinaçom e prouaçom dos outros» 
(VC); «vejamos os mysterios que stã 
scondidos na quelle milagre do senhor 
necessario ou complidoiro era que se 
cõprissem» (VC); «que o senhor de a 
my abstinencia complidoyra do comer 
e beuer» (VC); «quando teuer lugar e 
tempo complidoyro» (VC); «se o fezesse 
por seer necessario e conplidoyro aa 
saluaçom do proximo» (VC); «e que 
he mujto amado e cõplidoiro pera as 
cousas que som necessarias ha esta 
vida presente» (VC); «e porque seja 
cõplidoyro de vigiar» (VC); «que lhes 
fora a elles forçado ou cõplydoyro 
fugir» (VC).

complimento, subs. (de complir + -mento). 
O mesmo que cumprimento: ato ou efeito 
de cumprir; observância; execução. 
Formas: complimento (EE, 2; VC, 2); 
complimẽto (VC, 3); conplimemto (S, 
1); conplimento (VC, 1); cõplimento 
(VC, 7); cõplimẽto (VC, 5). Contextos: 
«pois ho complimento da ley he ho amor» 
(EE); «E tu te offereçe a dar complimento 
de graças» (VC); «A humildade ergo he a 
que mereçe complimẽto de graça» (VC); 
«ha extrema vnçon da perseuerança 
que he conplimemto de forteleza» (S); 
«porque o conplimento dos mãdados he 
signal damor» (VC); «do cõplimento da 
graça que Christo em sy recebera» (VC); 
«e por esto se chama o auento de Christo 
cõplimẽto de tẽpo» (VC); «o cõplimẽto 
da ley he caridade» (VC).

complir, vb. O mesmo que cumprir. 
Formas: ha complido (EE, 1); compla 
(VC, 2); complã (VC, 1); complam 
(VC, 1); complamos (VC, 2); complas 
(VC, 1); comple (VC, 3); complẽ (VC, 

1); complem (VC, 1); complense (VC, 
1); complia (VC, 1); compliãse (VC, 
1); complida (S, 1; VC, 3; EE, 1); 
complida he (VC, 1); complido (VC, 
1); complidos (EE, 1); complilla (VC, 
1); complimos (VC, 1); complindo (VC, 
2); complindoos (VC, 1); complio (VC, 
3; EE, 1); complir (S, 2; VC, 15; EE, 3); 
complira (VC, 2; EE, 1); complirẽ (VC, 
1); complise (S, 1; VC, 1); complissem 
(VC, 1); conplida he (VC, 1); conplir 
(S, 2; VC, 4); conplira (VC, 1); conplirõ 
(VC, 1); conplisse (VC, 1); cõpla (VC, 
4); cõplaaes (VC, 1); cõplam (S, 1); 
cõplamos (VC, 3); cõplas (VC, 1); cõple 
(VC, 4); cõplẽ (VC, 4); cõples (VC, 1); 
cõplesse (VC, 1); cõpli (VC, 1); cõplia 
(VC, 5); cõplida he (VC, 1); cõplidas 
(VC, 1); cõplido (VC, 3; EE, 1); cõplidos 
som (VC, 1); cõpliees (VC, 1); cõplindo 
(VC, 4); cõplindoas (VC, 1); cõplindoos 
(VC, 1); cõplio (VC, 3; EE, 1); cõplios 
(VC, 1); cõplir (VC, 26; EE, 2); cõplira 
(VC, 1); cõplirẽ (VC, 1); cõplirees (VC, 
2); cõplires (VC, 2); cõpliria (VC, 2); 
cõplirom (VC, 1); cõplises (VC, 1); 
cõplisse (VC, 2); cõplissem (VC, 2); 
cõplisse (EE, 1); cõpliste (VC, 1); era 
cõplida (VC, 1); erã cõplidas (VC, 1); 
foram complidos (VC, 1); forõ cõplidas 
(VC, 1); fosse cõplido (VC, 1); foy 
complida (VC, 1); foy complido (VC, 
1); foy conplida (VC, 1); foy cõplida 
(VC, 1); foy cõplido (VC, 2); he cõplida 
(VC, 1); seẽdo cõplida (VC, 1); seer 
complido (S); seer complidos (VC, 1); 
seer cõplida (VC, 1); seer cõplido (VC, 
1); seja complida (S, 2); seja cõplida (S, 
1); seja cõplido (VC, 2); sejas complido 
(VC, 1); ser cõplidas (S, 1); sera cõplido 
(VC, 1); som complidas (EE, 1); som 
cõplidos (VC, 1). Contextos: «o que 
ama ao proximo ha complido ha ley» 
(EE); «Compla ergo a tua avondança 
a minha mingua» (VC); «e complã 
todallas cousas e obras que tu mandaste» 
(VC); «ajnda que hy aja obradores que 
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o complam empero sam muyto poucos» 
(VC); «E que complamos as cousas que 
a elle forom prazentes» (VC); «e que 
acabes e complas aquelles sanctos tres 
dias» (VC); «faze tu senhor o que elles 
nom podem e comple nas boõas cousas 
o desejo de my pecador» (VC); «mas 
ajnda complẽ. as obras de misericordia» 
(VC); «E som aquelles que complem 
os desejos dos spiritus malignos» 
(VC); «mas aquellas cousas que forom 
prometidas complense atees aquelle foy 
sperança» (VC); «como complia ao que 
contra elle puynha» (VC); «Ameude 
se faziam os misterios ou segredos e 
compliãse as scripturas» (VC); «esta 
graça lhe foy dada complida e dada em 
na vontade» (S); «he a estança complida 
por ajuntamẽto de todollos beẽs» (EE); 
«Complida he a palaura do senhor» (VC); 
«tanto sera contente e complido» (VC); 
«os beẽs presentes som particulares e 
non complidos» (EE); «o qual nõ veo 
quebrãtar a ley mas complilla» (VC); 
«emtom complimos e acabamos nos a 
sollẽpnidade do seu prazer» (VC); «Os 
quaaes complindo o que lhes assy era 
mandado seguiam a estrella» (VC); 
«Complindoos [per] perfeiçõ e per obra» 
(VC); «E esto se complio aa letera» 
(EE); «mais ante menospreçey de os 
complir» (S); «Esto se complira en o 
juyzo» (EE); «se elles nõ complirẽ nõ 
solamẽte aquelles pequenos mãdamẽtos» 
(VC); «complise o que aa ydade faleçe» 
(S); «porque complissem aquello que 
elles fazer nõ podiã» (VC); «porque 
conplida he em elle toda vossa sperãça» 
(VC); «E qual quer que pode conplir 
todas estas obras de misericordia» (S); 
«E por fallar em breue conplira que te 
afastes de toda delleitaçõ» (VC); «por 
demostrar que aquelles que conplirõ os 
dez mandamẽtos da ley» (VC); «porque 
se conplisse aquello que disera» (VC); 
«porque cõ leda voõtade cõpla o desejo 
do teu conselho» (VC); «requere que 

aquello que cõfessaaes que o cõplaaes 
per obra» (VC); «amoestar e apremer 
a seus parrocheanos e freigueses que as 
cõplam» (S); «e nõ lhe façamos prazer 
nẽ cõplamos seus desejos» (VC); «o 
cõtrairo peçote senhor que cõplas a 
palaura que diseste» (VC); «aquelle que 
nom soomente cõple os preçeptos mas 
ajnda os conselhos» (VC); «e em esto 
se cõplẽ ambos os mãdamentos» (VC); 
«Como assy cõples tu o que prometeste?» 
(VC); «Cõplesse ajnda em aquesto a 
figura de Ysaac obediẽte» (VC); «cõpli 
o segredo da minha ẽcarnaçõ» (VC); 
«por que cõplia de nos allegrarmos 
quando aquestas cousas ouuimos» (VC); 
«qualquer cousa que he fora destas 
duas cõplida he de tribulaçõ» (VC); 
«veedes cõplidas todas as cousas que 
vos prophetizastes» (VC); «e aquesto 
nõ fora ajnda cõplido» (VC); «Qualquer 
dadiua escolhyda e don cõplido deçende 
de çima do padre dos lumes» (EE); «os 
misterios e segredos de Christo cõplidos 
som e todo o sacramẽto da encarnaçõ» 
(VC); «por quãto nos dias de vosso 
jejuũ cõpliees a vossa voõtade» (VC); 
«guardando a ley e cõplindo justiça» 
(VC); «(ouue as minhas palauras) 
creẽdoas per coraçõ e cõplindoas per 
obra» (VC); «terceiramẽte beenzeos 
cõplindoos de sua graça» (VC); «e ha 
estoria deste euangelho se cõplio em ho 
anno xxxiij.» (EE); «cõplios de grãde 
alegria e de prazer» (VC); «nã se han de 
cõplir» (EE); «entõ se cõplira aquello 
que he dicto per Ysayas propheta» 
(VC); «quãdo despoõe as suas voõtades 
a cõplirẽ a voõtade de Christo» (VC); 
«porque aquello que agora fazer queres 
vos o cõplirees» (VC); «Onde para 
cõplires a voõtade de deus aue esta 
regra» (VC); «e que elle cõpliria aquello 
que disera» (VC); «demostrando que 
cõplirom seu mandamẽto fielmente» 
(VC); «e ẽ vaão faria elle aquello que 
asi tẽ feito se o tu nõ cõplises» (VC); 
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«e logo se segue a presente. (Como se 
cõplisse etc.)» (EE); «per consentimẽto 
e paciẽcia sua se cõplissem as scripturas» 
(VC); «Como se cõplisse etc.» (EE); «se 
aqueste teueres e ouueres cõpliste a ley» 
(VC); «era cõplida per o spiritu sancto» 
(VC); «quando vissem que erã cõplidas 
as cousas que da sua paixõ ante dissera» 
(VC); «ca em ella foram complidos e 
claros os ditos dos prophetas» (VC); 
«e ẽ aquesto forõ cõplidas as scripturas 
dos seus prophetas» (VC); «quis que o 
conto dos angeos fosse cõplido e dos 
homẽs» (VC); «Em aquesta bofetada 
foy complida aquella prophecia que diz» 
(VC); «esto foy complido em Herodes 
Escalonita» (VC); «E foy conplida a 
palaura de Jesu» (VC); «E Jeronimo diz 
que entom foy cõplido aquello que diz» 
(VC); «Paraymentes ca oje he cõplida 
esta scriptura em vossas orelhas» (VC); 
«E seẽdo cõplida do spiritu sancto» 
(VC); «O .xvij. o marido deue seer 
complido e aprimido de dar o debito 
ha sua molher» (S); «os quaaes nõ 
podẽ seer complidos saluo per graça 
de deus» (VC); «a qual cousa cada 
dia veemos em muytos seer cõplida» 
(VC); «elle ordenara de aguardar nõ 
seer cõplido» (VC); «Seja complida a 
tua vontade asi no ceo como na terra» 
(S); «e per aquesto sejas complido da 
perpetua bẽauẽturança» (VC); «por que 
deseja ser cõplidas todas as pitiçõees 
passadas» (S); «o qual sera cõplido na 
resurreiçõ» (VC); «Todas estas cousas 
som complidas aa letera» (EE); «os 
quaaes som cõplidos per muytos» (VC).

compoedor, subs. (de compoer + -dor). 
Aquele que compõe; produtor. Formas: 
compoedores (VC, 1). Contexto: «Os 
judeos meesmos eram os geeradores e 
compoedores do vinagre» (VC).

compoer, vb. (do lat. componere). O 
mesmo que compor: consertar; arranjar; 
preparar; constituir; redigir; fazer parte 
de; colocar. Formas: compoẽse (VC, 

1); compoõ (VC, 1); compoõe (VC, 
1); compos (VC, 4); composerom (S, 
1); composse (S, 2); composso (S, 1); 
composta (VC, 2); compostas (VC, 1; 
EE, 1); composto (VC, 1); conpos (S, 1); 
conposerom (S, 1; VC, 1); cõpoẽ (VC, 
1); cõpõe (VC, 1); cõpoẽdoo (EE, 1); 
cõpõem (VC, 1); cõpoendo (S, 1); cõpoer 
(VC, 1); cõpoer te (VC, 1); cõponha (C, 
1); cõponhas (VC, 1); cõponho (VC, 
1); cõpoõe (VC, 1); cõpooẽ (VC, 2); 
cõpoõem (VC, 1); cõpos (S, 2; VC, 
1); cõposerõ (VC, 2); cõposerom (S, 
1); cõposserõ (S, 1); cõposta (VC, 2); 
cõpostas (VC, 1); cõposto (S, 1; VC, 4); 
cõpoynham (VC, 1); foi composto (S, 
1); foi cõposto (S, 1); forom cõpostos 
(S, 1); fosse cõposta (VC, 1); foy 
composto (S, 1); foy conposto (S, 2); foy 
cõposto (S, 1); he composto (VC, 1); he 
cõposto (VC, 3). Contextos: «o poderio 
tẽpera se per a sabedoria e compoẽse 
per a bondade» (VC); «Mas aquestes 
materiaaes non se compoõ em bẽ se sse 
nõ lãça em elles do olyo da alegria» 
(VC); «deuia dizer ficomoro porque se 
compoõe da natureza da figueira quanto 
ao lenho» (VC); «Ho qual liuro compos 
ho venerable meestre Ludolfo prior do 
moesteyro muy honrrado de Argentina» 
(VC); «todos os evangelistas concordam 
e composerom mays» (S); «composse 
ho canon» (S); «composso ho profaço 
e as oraçõees e os tractos e os hynos» 
(S); «ornada e composta de todas outras 
virtudes foste plazẽte a deus» (VC); «as 
spirituaaes e corporaaes e das huũas, 
e das outras compostas» (EE); «nom 
aquelle apocrifo da infancia do saluador: 
mas ho ordenado e composto pello 
reuerẽdo padre Ludolfo cartusiano» 
(VC); «como quer que o que conpos a 
Suma Bartholina» (S); «e asi conposerom 
o credo» (S); «cõpoẽ meus passos nas 
tuas carreiras» (VC); «e ally se cõpõe 
e offereçese em toda obra» (VC); «com 
elle estaua cõpoẽdoo todo» (EE); «assy 
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como tres pesoas cõpõem ou fazem huũ 
todo» (VC); «Porẽde fezerom no credo 
cada huũ cõpoendo sua parte» (S); «E as 
speciarias ou cõfeiçoões pera cõpoer os 
vnguentos assy aos perfeitos» (VC); «e 
se quiseres cõpoer te cõ heruas» (VC); 
«e nõ o fazẽdo assy que se cõponha cõ 
seu dapno» (C); «e cõponhas os que 
forẽ ĩperfeitos» (VC); «ex aqui que eu 
nõ cõponho meezinha algũa» (VC); «o 
da contriçõ se cõpoõe de materiaaes 
refeçes e vijs» (VC); «das quaaes 
cousas se cõpooẽ e cõfaz o vngẽto dos 
actiuos» (VC); «E daquestes materiaaes 
se cõpoõem huũ vnguento» (VC); «o que 
cada huũ dos apostolos disse e cõpos 
no credo» (S); «e o loguar onde os 
apostollos cõposerõ o symbollo do credo 
in deũ» (VC); «erã doze artygos por que 
forõ doze apostolos que cõposerom» (S); 
«O prymeiro cõposserõ os apostolos» 
(S); «Aquesta hystoria pois e cõto he 
feita e cõposta» (VC); «e as affeitã e fazẽ 
bẽ cõpostas» (VC); «verdadeiro homẽ 
e verdadeiro Deus, cõposto dalma e de 
carne humana» (S); «e ambos soportauã. 
e se cõpoynham com a ssanha del rey» 
(VC); «E diz Sam Gregorio que ho 
canto da missa que foi composto de hũu 
leterado» (S); «foi cõposto segũdo dizẽ 
algũus por Sam Ylario» (S); «por que 
forom cõpostos polos doze apostolos» 
(S); «como se fosse cõposta de toda 
mirra e ẽcẽso» (VC); «por quanto foy 
composto por rregra dos sanctos padres» 
(S); «E este foy a defemssom da fee e 
foy conposto no tenpo do papa Julio» 
(S); «em cujo nome e louuor ho dicto 
liuro foe e he composto» (VC); «em 
cujo nome e louuor ho dicto liuro foe e 
he cõposto» (VC).

compoimento, subs. (de compoer + 
-mento). Ato ou efeito de compor; 
composição; preparação. Formas: 
compoyimẽto (VC, 1); cõpoymẽto (VC, 
1). Contextos: «A quinta a ordenaçõ e 
compoyimẽto do muy fremoso sermõ 

e preegaçõ feito per elle» (VC); «e do 
cõpoymẽto e aparelhamẽto da spongea» 
(VC).

comportadoiro, adj. (de comportado 
+ -oiro). Que se comporta. Formas: 
cõportadoyra (VC, 1). Contexto: «e o 
cõtrairo he cousa de louuar. e cada hũa 
destas he cõportadoyra» (VC).

comportar, vb. (do lat. comportare, 
reunir). Admitir; permitir; conter; 
proceder; agir de modo reto. Formas: 
comporta (VC, 1; EE, 1); comportã (VC, 
1); comportame (EE, 2); comportandooo 
(VC, 1); comportar (VC, 1; EE, 2); 
cõporta (EE, 2); cõportãdo vos (EE, 
2); cõportame (EE, 1); cõportar (VC, 
1); cõportassem (VC, 1); cõportayme 
(EE, 2); cõportou o (VC, 1). Contextos: 
«Cadahũa destas cousas se comporta e 
nõ he cõtraira hũa a outra» (VC); «os 
prouximos areuezes se comportã huũs 
aos outros» (VC); «Comportame e todo 
te pagarey» (EE); «e per paciencia em 
comportandooo a my reçebe» (VC); 
«Depoys dysto o apostollo nos jnduze 
a comportar os huũs aos outros» (EE); 
«a caridade todo ho cõporta todo o 
soffre» (EE); «Estay todos concordados 
em oraçõ cõportãdo vos amores da 
jrmaãdade» (VC); «Cõportame e pagarto 
hey todo» (EE); «Agustinho diz que aas 
vezes se deuẽ cõportar os maaos por a 
paz da ygreja» (VC); «nõ se spantassem 
os apostollos: mas que se cõportassem» 
(VC); «mas cõportayme ca eu vos amo 
pello zello de deus» (EE); «porque ja 
feito era cõportou o dizendo. leixaae» 
(VC).

composição, subs. (do lat. compositione-m). 
Ato ou efeito de compor; combinação; 
formação. Formas: composiçom (VC, 
2); cõposiçõ (VC, 2); cõposiçom (VC, 1). 
Contextos: «a qual vem da composiçom 
das quallidades dos allementos» (VC); 
«contempla que daquella luz sem 
medida sem ninhuũa composiçom e muy 
splandecente» (VC); «em a cõposiçõ do 
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qual entrã as cousas seguintes .s. mirra 
e cinamomõ e balsamo» (VC); «he 
que a natureza diuinal seja em outra 
assy como a parte na cõposiçom doutra 
cousa» (VC).

compostamente, adv. (de composto 
+ -mente). Distintamente. Formas: 
cõpostamẽte (VC, 1). Contexto: «e 
esto se entẽde cõpostamẽte e porẽ se o 
bõo homẽ maaos fruytos faz ja nõ he 
bõo» (VC).

compra, subs. (regressivo de comprar). 
Ato ou efeito de comprar; aquisição. 
Formas: compra (S, 1); compras (C, 
2); cõpra (VC, 4); cõpras (EE, 1). 
Contextos: «a significar a beẽçom e a 
compra que foy feyta de nosso senhor» 
(S); «nem se metam em outras compras 
e negoçios a elles desonestos» (C); «ha 
per duas maneyras ou per suçessom ou 
per cõpra» (VC); «fazer enganos nas 
cõpras» (EE).

comprador, subs. (de comprado + -or). 
O que compra. Formas: comprador 
(S, 1; EE, 1); compradores (VC, 1); 
cõpradores (VC, 1). Contextos: «Mais 
se ho comprador non soubese que era de 
rroubo» (S); «veeo como comprador a 
pagar nos o preço» (EE); «e lãçou fora os 
vẽdedores e compradores» (VC); «elle 
o leixou ẽ poder dos cõpradores» (VC).

comprar, vb. (do lat. comparare). Adquirir 
por dinheiro ou troca. Formas: compra 
(VC, 2; EE, 1); comprã (VC, 1); 
comprado (VC, 1); comprados sooes 
(EE, 1); compran (S, 1); comprando 
(S, 1; VC, 1); comprar (SG, 1; S, 4; 
VC, 5; C, 1; EE, 2); comprara (VC, 2); 
compraremos (EE, 1); comprarõ (VC, 
1); compraste (VC, 1); comprauã (VC, 
2); comprauam (VC, 1); compre (S, 
1); comprey (S, 1); comprou (S, 5; TC, 
2; VC, 3); conpra (VC, 1); conprãdo 
(S, 1); conprandoo (VC, 1); conprar 
(S, 2); conprey (S, 1); conprou (S, 1); 
cõpra (VC, 4; EE, 2); cõprã (TC, 1; 
VC, 2); cõpraae (VC, 1); cõprada (VC, 

1); cõpradas (VC, 1); cõprado (VC, 3); 
cõprados (VC, 1); cõprados sooes (VC, 
1); cõprallo (VC, 2); cõpram (VC, 3; C, 
2); cõprar (S, 1; VC, 13; C, 2; EE, 1; 
RP, 1); cõprara (HV, 1); cõprarẽ (VC, 1; 
C, 1); cõprarõ (VC, 4); cõprarom (VC, 
1; EE, 2); cõpras (VC, 1); cõprase (VC, 
2); cõprasse (VC, 1); cõprassem (VC, 
3); cõpraste (VC, 1); cõprauã (VC, 7; 
EE, 2); cõprauam (S, 1); cõpray (EE, 1); 
cõprehẽ (VC, 1); cõprey (VC, 4; HV, 1; 
EE, 2); cõprou (VC, 5); cõprou ha (EE, 
1); cõprouho (EE, 2); forõ comprados 
(EE, 1); forom comprados (EE, 1); foron 
cõprados (EE, 1); foy comprado (VC, 
1); foy cõprado (VC, 1); he cõprada 
(VC, 1); hey comprado (EE, 1); seer 
comprados (VC, 1); seer cõprados (VC, 
1); somos cõprados (VC, 2). Contextos: 
«achãdo huũ preciosa perla vẽde quãto 
teem e ha compra» (EE); «pois que per 
ellas se comprã os boõs gualardoões» 
(VC); «ou seruo comprado e posto em 
poder daquelles» (VC); «Comprados 
sooes por grande preço» (EE); «Ho 
segũdo por que muitas vezes compran 
ha abadia» (S); «Ho terçeiro que en 
vẽdendo e comprando forçado he de 
ẽganar e poucas vezes se pode fazer 
sen pecado» (S); «E com elles comprar 
e vender» (SG); «(euorilharomno em 
huũ lenço limpo e aluo) que Joseph 
comprara» (VC); «Honde compraremos 
pam pera que comam» (EE); «Aquesta 
mentira comprarõ os judeos por muyto 
preço» (VC); «em a qual me remijste 
por o teu sãgue e me compraste» (VC); 
«vendiã e comprauã ouelhas e vacas e 
poõbas» (VC); «lançou fora do templo 
os que comprauam e vẽdiam» (VC); 
«E se nõ acharẽ quẽ o compre daquella 
terra, deueo comprar a ygreja» (S); «ha 
mesma cousa que comprey ssem haver 
melhoramẽto vemdya mais cara que ha 
conprey» (S); «Se comprou algũa cousa 
pera depoys uender mais cara» (TC); 
«tantas pedras preciosas conpra e guãça 
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pera sua coroa» (VC); «conprãdo e 
vemdendo com fraude e maliçia» (S); «E 
cadahuũ anno areuezes tijnham aqueste 
officio conprandoo de Herodes» (VC); 
«Ca vender mais caro que conprar he 
ganho desonesto» (S); «ca eramos seruos 
alheos e pello preço do seu sange nos 
conprou» (S); «Se o regno dos ceeos se 
vẽde ou cõpra e tãto val como tu teẽs» 
(VC); «vaae e veẽde quanto tẽ e cõpra 
aquelle cãpo» (EE); «este perteece aos 
cobiiçosos asy como aos mercadores e 
a aqueles que cõprã e uẽdem mẽtĩdo» 
(TC); «Hyde vos pois ante aos que vẽdẽ e 
cõpraae pera vos» (VC); «Onde Rabano 
diz. que error da mẽtira cõprada ajnda 
agora perseuera» (VC); «E cõpradas 
aquellas confeiçoões: poserom se a fazer 
vngentos contra a corrupçom» (VC); 
«quiseste seer vẽdido. e dos judeus 
cõprado por .xxx. dinheiros de prata» 
(VC); «E ajnda por seerẽ remijdos e 
cõprados per o senhor» (VC); «ouçamos 
aquello que diz cõprados sooes por grãde 
preço» (VC); «e em quãto forã cõprallo» 
(VC); «e outros lhes cõpram as riquezas» 
(VC); «ou cõpram dante maão menos 
preço do que val a mercadoria» (C); «E 
se non ho quiser cõprar, deueo cõpeler 
que o vẽda» (S); «posto que se nõ pode 
cõprar por pequeno preço» (RP); «e veo 
hi o caualleyro que cõprara o primeiro 
dinheyro dos judeus» (HV); «ou doutra 
qual quer aruore que cõprarẽ ou que 
forẽ pera cõprar» (C); «E como entrarõ 
no tẽplo cõprarõ duas tortores ou dous 
poonbinhos pera offereçerẽ por elle» 
(VC); «cõprarom aquelle cãpo» (EE); 
«por as quaaes tu cõpras e guaãças 
muytas boas obras» (VC); «porque o 
viço cõprase por door nẽ empeeçem 
soomẽte ao corpo» (VC); «Onde e 
Yllario diz. que cõprasse o silencio e 
encobrimẽto da resurreyçom de Christo 
per prata» (VC); «nẽ os cõprassem ou 
guãçassẽ per riquezas» (VC); «os quaaes 
neiçeamente cõpraste» (VC); «começou 

de deitar os que cõprauã e vendiã» (EE); 
«Jhesu Christo lançou fora do tẽplo os 
que cõprauam e vendiam» (S); «mas 
hyde aos que vendẽ e cõpray pera vos» 
(EE); «sejã vendidas todas as cousas e 
que a cõprehẽ» (VC); «sabee que eu 
cõprey o primeiro dinheiro dos judeus» 
(HV); «Ca aquello que o judeu cõprou 
e Judas vendeo» (VC); «(cõprou ha) por 
esfforço e desejo das cousas eternaaes» 
(EE); «vyo huũ campo e cõprouho» 
(EE); «Estes antre todos forõ comprados 
premiçias para deos» (EE); «Os quaaes 
foron cõprados da terra» (EE); «foy 
cõprado o agro do oleyro pera sobterrarẽ 
os pellegrijns» (VC); «A cousa prezada 
nõ he cõprada per refeeçe preço» (VC); 
«Huũa villa hey comprado» (EE); «Os 
grandes doões deuẽ de seer comprados 
com muytos roguos» (VC); «porque 
somos cõprados por grande preço» (VC).

comprazer, vb. (do lat. complacere). Fazer 
a vontade a; ser agradável. Formas: 
compraz (EE, 1); comprazer (S, 2; VC, 3; 
EE, 1); comprazerem (VC, 1); compraziã 
(EE, 1); conprazer (S, 1); cõpraz (VC, 1); 
cõprazem (VC, 1); cõprazer (S, 1; VC, 6; 
EE, 1); cõprazerẽ (VC, 1). Contextos: 
«Ao que deus ama castiga, e como o 
padre a seu filho lhe compraz» (EE); 
«ca algũas vezes quis mais comprazer 
aos homens que a Deus» (S); «os que 
querem comprazer aos judeus» (EE); 
«por comprazerem aquelles algozes aos 
judeos» (VC); «veendo que compraziã 
e seruiam a elrey em jsto» (EE); «sem a 
qual nom pode nehuũ conprazer a Deus» 
(S); «ẽ o qual me cõpraz» (VC); «E mais 
cõprazem aas suas voontades e dilleitos» 
(VC); «cõprazer aos judeus» (EE); «e 
alguũs muyto molle por esguardo de 
cõprazerẽ» (VC).

compreender, vb. (do lat. comprehendere). 
Encerrar; prender; apoderar-se de; 
atingir; abranger; conter em si; perceber. 
Formas:  comprehẽdem (TC, 1); 
comprehẽder (VC, 5); comprehẽderõ 
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(VC, 1); comprehẽderom (VC, 1); 
comprehẽdia (EE, 1); comprehẽdidos 
(VC,  1) ;  comprehende (VC,  1; 
EE,  1) ;  comprehendẽ (VC,  1) ; 
comprehendeeo (EE, 1); comprehendem 
(VC, 1);  comprehendemos (VC, 
1); comprehendeo (VC, 2; EE, 1); 
comprehender (VC, 5); comprehendera 
(VC, 1);  comprehenderom (VC, 
2) ;  comprehendessem (VC,  1) ; 
comprehendida (VC, 1); comprehendidos 
(VC, 1); conprehẽderas (VC, 1); 
conprehenda (EE, 2); cõprehẽda (VC, 
1); cõprehẽde (VC, 8); cõprehẽdẽ (VC, 
1); cõprehẽdem (VC, 1); cõprehẽder 
(VC, 3; EE, 1); cõprehẽderẽ (VC, 1); 
cõprehẽdesse (VC, 2); cõprehẽdessem 
(VC, 2); cõprehẽdido (VC, 1; EE, 1); 
cõpreheendido (VC, 1); cõprehendã (VC, 
1); cõprehendam (EE, 1); cõprehende 
(VC, 3; EE, 1); cõprehendẽ (VC, 3); 
cõprehendem (S, 1); cõprehendeo 
(VC,  1) ;  cõprehender  (VC,  8) ; 
cõprehendera (VC, 1); cõprehenderẽ 
(VC, 1); cõprehendia (VC, 1); he 
cõprehẽdido (VC, 1); he cõprehendida 
(VC, 1); he cõprehendido (VC, 1); seer 
cõprehẽdido (VC, 1); seer cõprehẽdidos 
(VC, 1); seer cõprehendida (VC, 1); 
sejamos cõprehendidos (VC, 1); som 
cõprehẽdidos (VC, 3). Contextos: «todos 
estes mandamẽtus se comprehẽdem em 
dous segundo disse Ihesu Christo» 
(TC); «E depois em fim daquesto por 
comprehẽder e correger ho error dos 
phariseus» (VC); «E as treeuas nom o 
comprehẽderõ» (VC); «por tanto se diz e 
as treeuas nom o comprehẽderom» (VC); 
«nẽ comprehẽdia ẽteiramẽte ha vniuersal 
potençia de Christo» (EE); «e veendo se 
elles comprehẽdidos per elle da contenda 
que auiã sobre a mayoria» (VC); «Lucas 
o comprehende implicitamente» (VC); 
«em as quaaes cousas se comprehendẽ 
duas espeçias de marteiro» (VC); «e 
a escuridade nom a comprehendeeo» 
(EE); «cõsijra que em poucas palauras se 

comprehendem aqui muytos millagres» 
(VC); «como nos comprehendemos ou 
percalçemos alguũ pouco» (VC); «e 
a escuridade non ha comprehendeo» 
(EE); «porque dentro os leua a cousas 
tam booas que se nom podem aqui 
comprehender» (VC); «porque a cousa 
fijnda nunca comprehendera a cousa 
infijnda» (VC); «E porem se diz e as 
treeuas nom a comprehenderom» (VC); 
«por tal que mais aginha o tomassem e 
comprehendessem em as suas pallauras» 
(VC); «e bondade nom comprehendida» 
(VC); «per os homẽs seer expricados 
e declarados nem comprehendidos» 
(VC); «e aly conprehẽderas aquello que 
aprẽdeste. e que nõ aprẽdeste» (VC); 
«Nõ vos conprehenda a tentaçom saluo 
a humana» (EE); «Porque cõ hũa soo 
palaura cõprehẽda todos os que o traerõ 
ou derõ» (VC); «e diz mais que aquelle 
cõprehẽde multiplicada auondança das 
sanctas scripturas» (VC); «e aquellas 
cousas que perteençẽ a encarnaçõ se 
cõprehẽdẽ em este vocabollo de paz» 
(VC); «Onde se pede misericordia ally 
se cõprehẽdem todollos beẽs» (VC); 
«pera segundo o que cada huũ pode 
cõprehẽder» (EE); «e por o cõprehẽderẽ 
por tal que melhor podessem depois dizer 
e seer cõtra elle» (VC); «per vista que o 
cõprehẽdesse» (VC); «que o accusassẽ 
e cõprehẽdessem em pallaura» (VC); 
«Eu cuydo nõ teer aynda cõprehẽdido» 
(EE); «O qual outrossy cõpreheendido 
aqui em pecado nõ foy chamado Pedro» 
(VC); «por tal que te nõ cõprehendã 
de pois aas treeuas» (VC); «Cuyday 
em quanto teendes lume por que nam 
vos cõprehendam as treeuas» (EE); 
«E porem aquella ley liga soomẽte e 
cõprehende as molheres comçebidas 
de semente de varom» (EE); «todallas 
geeraçoões de peyxes e maneyras 
delles se cõprehendẽ em aqueste conto» 
(VC); «se cõprehendem ẽ estes verssos 
segũdo a primeira ordẽ» (S); «e per 
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a sua firmeza nõ he mouida por tãto 
em hũa sentẽça o senhor cõprehendeo 
todo» (VC); «o qual ajnda a terra e 
ceeo nõ podẽ cõprehender» (VC); «em 
aquelle cõprehendera o postumeiro 
dia do mundo» (VC); «e seguiãno por 
o cõprehenderẽ em pallaura ou em 
obra» (VC); «aquelle que todo o mũdo 
nõ cõprehendia nẽ lhe abastaua agora 
jaz aqui em pequena coua» (VC); «e 
o segundo cõprehende o primeiro e 
he cõprehẽdido delle» (VC); «Este 
guallardõ he tam grande que nõ pode 
seer cõprehẽdido» (VC); «podẽ e deuẽ 
seer cõprehẽdidos» (VC); «a qual nom 
pode seer cõprehendida nem julguada» 
(VC); «que nom sejamos cõprehendidos 
em a vista das cousas defora em as 
cobijçar» (VC); «e aos millagres que fez 
som cõprehẽdidos em este vocabollo luz 
ou lume» (VC).

compreensão, subs. (do lat. comprehensio-
ne-m). Acto ou efeito de compreender; 
entendimento. Formas: comprehen-
som (VC, 1); cõprehensom (VC, 2). 
Contextos: «A primeira maneira de 
comprehensom nom he auyda dalguũ» 
(VC); «Onde nota que por tres maneiras 
hy ha cõprehensom da luz ou de deus» 
(VC); «A terçeira dote da alma he a cõ-
prehensom. a qual he teer a cousa vista 
e amada» (VC).

compreensor , subs.  (do lat. tardio 
comprehensore-m ) .  Aquele  que 
compreende. Formas: cõprehensor 
(VC, 1). Contexto: «he ja cõprehensor 
da gloria de deus» (VC).

compreição ,  subs.  O mesmo que 
compleição. Formas: cõpreysam (EE, 1); 
cõpreysom (S, 1). Contexto: «responde 
que por ha dellicada cõpreysam da 
natureza sua» (EE); «asi como de fraca 
cõpreysom ou outra semelhauel» (S).

comprender ,  vb .  O mesmo que 
compreender. Formas: comprẽder (VC, 
1); comprende (VC, 1); comprender (VC, 
2); comprindido (VC, 1); conprenda (EE, 

1); cõprẽde (VC, 1); cõprẽdẽ (TC, 1); 
cõprẽdeo (VC, 2); cõprende (VC, 1); 
cõprendẽ (VC, 1); cõprender (VC, 2); 
cõprenderia (VC, 1); cõprendiã (VC, 
1); he cõprendida (VC, 1). Contextos: 
«e nom podem comprẽder as cousas de 
deus» (VC); «esto perteençe e comprende 
os perfeitos» (VC); «por tanto as treeuas 
nom a poderom comprender» (VC); 
«o qual nom pode seer pero preso nem 
comprindido em loguar alguũ» (VC); 
«Nom vos conprenda tentaçom» (EE); 
«e spiritu significa ou cõprẽde outrosi 
a substãcia da alma» (VC); «crecẽ e 
cõrrõpem e cõprẽdẽ» (TC); «sob alma 
cõprẽdeo as forças da alma adebaixo 
do encorporamẽto» (VC); «E cõprẽdeo 
a virgem todallas forças suas sob estas 
duas palauras alma e spiritu» (VC); 
«empero muyto grande cõprende e 
cõclude todas aquellas cousas» (VC); 
«nõ cõprendẽ nẽ entendẽ o conselho de 
deus» (VC); «querẽdoo cõprender per 
pallauras» (VC); «nũca o cõprenderia em 
tal cousa» (VC); «os quaaes cõprendiã 
e tirauã daquello que era scripto na ley» 
(VC); «qual he aquelle de que a essencia 
de deus he cõprendida» (VC).

compreta, subs. O mesmo que completa. 
Formas: compreta (EE, 3); compretas 
(EE, 1). Contextos: «E sayo a ora de 
compreta» (EE); «sayo perto de horas 
de compretas» (EE).

compridamente, adv. (de comprido + 
-mente). Longamente, em pormenor; 
cumpridamente, de forma cumpridora. 
Formas: compridamente (SG, 1; S, 1; 
TC, 2; VC, 3; EE, 1); compridamẽte (S, 
1; TC, 1; VC, 1; C, 1); comprydamemte 
(VC, 1); comprydamente (TC, 1; VC, 1); 
conpridamente (TC, 1); conpridamẽte 
(S, 2; TC, 1); cõpridamente (VC, 7); 
cõpridamẽte (S, 1; VC, 22). Contextos: 
«segũdo mais compridamente nas bullas 
que os dictos papas sobrisso concederam 
se conthem» (SG); «compridamente dyga 
todolos seus pecados» (TC); «era mays 



464 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

compridamente emsynada pello spiritu 
sancto» (EE); «E o sacerdote em parte o 
deue a cõfortar, e em parte espantar pera 
se confessar bem compridamẽte» (TC); 
«leuou o jornal todo comprydamemte» 
(VC); «E dyzerlhe que se hos bem 
comfessar comprydamente» (TC); 
«deuelhe de poer gramde medo do fogo 
do inferno se bem conpridamente nom 
diser seus pecados» (TC); «nõ pode 
saber a creẽça de Deus conpridamẽte» 
(TC); «segũdo mais cõpridamente 
he tractado daquesta materia emçima 
ante do precedente capitollo» (VC); 
«en maneira que nõ pagan os dizemos 
cõpridamẽte» (S); «e ajnda agora nõ som 
cõpridamẽte declarados» (VC).

comprido, adj. (do part. de comprir). 
Extenso; longo; cheio; inteiro; completo. 
Formas: comprida (VC, 9); compridas 
(VC, 1); comprido (VC, 10); compridos 
(VC, 1; EE, 1); compryda (VC, 1); 
comprydo (EE, 1); conprida (VC, 2); 
conpridas (VC, 1); conprido (TC, 1; 
VC, 2); cõprida (S, 1; VC, 18; C, 1); 
cõprido (VC, 20); cõpridos (VC, 11; C, 
1; EE, 1); cõpryda (S, 1); cõprydo (VC, 
1); cõprydos (VC, 1). Contextos: «esta 
foy saudada per o angeo e nomeada 
comprida de graças» (VC); «e com a 
saya comprida per os artelhos tingida 
de sangue» (VC); «Compridas eram 
de amargura e cheas de doores» (VC); 
«quando lhe foy posto o nome mais 
comprido» (VC); «quãto todos forom 
compridos de amargura e door» (VC); 
«e sera compryda do spiritu sancto do 
ventre da sua madre» (VC); «se mostra 
çheeo e comprydo socorro» (EE); «Oo 
quãto era conprida de prazer a madre 
quando ella vija o seu filho» (VC); 
«mas nos agora fazemos as vestiduras 
faldradas. e conpridas» (VC); «sse 
o varon e a molher fosen de cõprida 
idade» (S); «O homem que muyto iurar 
sera conprido de maldade» (TC); «cujo 
coraçõ he conprido de caridade» (VC); 

«porque per cõprimẽto da graça fosse 
cõprida e chea do autor das graças» 
(VC); «mas gualardõ e merçee muy 
grande e cõprida» (VC); «Deos te 
salue Maria cõprida de graça» (C); 
«era cõprido de sabedoria» (VC); «era 
cõprida e chea toda sua sustancia» 
(VC); «e porẽ podemos dizer que foy 
cheo e cõprido» (VC); «e cõprido he em 
beẽs» (VC); «mas erã cõpridos e cheos 
do mosto da graça spiritual» (VC); «cõ 
mãgas estreitas e seus mantões cõpridos 
e abertos» (C); «Ben disse gracia plena, 
chea e cõpryda» (S); «onde pooẽ que era 
cõprydo de graça e de verdade» (VC); 
«aquelles que som cõprydos da graça 
dos sete doões do spiritu sancto» (VC).

comprido 2, subs. (do part. de comprir). 
O mesmo que cumprido; saudação. 
Formas: comprido (VC, 1). Contextos: 
«e sera saão o meu moço per o teu 
comprido e todo poder e nõ per a 
humildade» (VC).

compridoiramente, adv. (de compridoiro + 
-mente) O mesmo que cumpridoramente; 
de  modo  cumpr ido r.  Formas : 
cõpridoiramẽte (VC, 1). Contexto: 
«empero a este cõpridoiramẽte mãdou 
que o deuulguasse» (VC).

compridoiro, adj. (de comprido + -oiro). 
O mesmo que cumpridoiro: cumpridor; 
observante. Formas: compridoira (VC, 
1); compridoiro (VC, 4); compridoiros 
(VC, 1);  compridoyra (VC, 1); 
compridoyras (VC, 2); compridoyro 
(VC, 8); comprimdoyro (VC, 1); 
comprydoyra (VC, 1); conpridoyro (VC, 
1); cõpridoira (VC, 3); cõpridoiras (VC, 
2); cõpridoiro (VC, 11); cõpridoyra (VC, 
5); cõpridoyras (VC, 3); cõpridoyro (VC, 
5); cõprydoyro (VC, 1). Contextos: 
«em todo tempo he compridoira a 
villia da voõtade» (VC); «aquesto he 
compridoiro de fazer» (VC); «em elle 
achara todos remedios compridoiros 
aas suas necessidades» (VC); «em 
verdade virgẽ Maria tu nõ tees causa 
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nẽ he compridoyra a ty purificaçõ» 
(VC); «tira as cousas sobejas e logo 
as aas compridoyras e se alleuantam e 
cresçem» (VC); «mas he compridoyro 
de poer meezinha na chaga» (VC); 
«neçessario he ou comprimdoyro» 
(VC); «pois cousa comprydoyra he pera 
fazermos dignos fruytos de peendença» 
(VC); «Necessario ou conpridoyro era 
que padeçesse Christo» (VC); «e que 
entenda que cousa he ĩpeeçiuel e qual 
cõpridoira aa saluaçõ» (VC); «eu cõ 
pallauras cõpridoiras castigue e ẽmẽde 
deuidamẽte o prouximo que pecar» 
(VC); «mas ajnda he cõpridoiro de teer 
forca onde sejã pugnidos os malfeitores» 
(VC); «e por tanto cousa cõpridoyra sera 
que o filho do homẽ reçebesse e ouuesse 
poder de julgar» (VC); «som necessarias 
e cõpridoyras aaquelle homẽ que quer 
aproueitar em vida spiritual e seruir a 
deus» (VC); «Necessario e cõpridoyro 
he que a voõtade que ha de conçeber 
o verbo eterno seja virgem. nõ soo dos 
vicios» (VC); «e he cõprydoyro de seer 
enuolto porque o seu misterio çarrado e 
preguado e escondido» (VC).

compridor, subs. (de comprido + -or). 
O mesmo que cumpridor: aquele que 
cumpre; executor. Formas: cõpridores 
(VC, 1). Contexto: «som guardadores 
e cõpridores delles» (VC).

comprimento, subs. (de comprir + 
-mento). Distância; tamanho. Formas: 
comprimẽto (EE, 1). Contexto: «atee 
que todos sayamos a reçeber ao homẽ 
perfeyto na medida do comprimẽto da 
ydade de Christo» (EE).

comprimento 2, subs. (de comprir + 
-mento). O mesmo que cumprimento: 
ato ou efeito de cumprir; observância; 
execução. Formas: comprimento (VC, 
17; EE, 4); comprimentos (EE, 1); 
comprimẽto (S, 1; VC, 8; EE, 5); 
conprimento (VC, 1); cõprimento 
(VC, 23; EE, 3); cõprimẽto (VC, 28; 
C, 1). Contextos: «reçebemos do seu 

abastamento e comprimento» (VC); «(e 
quanto nã percalçauees suas carreiras) 
.s. os comprimentos do que dispoõe» 
(EE); «mais a virgẽ Maria foy dado todo 
o comprimẽto da graça ẽ ella toda» (S); 
«nem falliçesse em ella o conprimento 
da ffe» (VC); «porque sejaaes compridos 
em todo comprimẽto de deus» (EE); 
«nem falliçesse em ella o conprimento 
da ffe» (VC); «que sejaaes compridos 
em todo cõprimento de deus» (VC); «ca 
he naçido o filho de deus cõ cõprimento 
de todallas graças e virtudes» (VC); 
«nẽ estarem sobre ello a cõprimẽto de 
dereito» (C).

comprir, vb. O mesmo que cumprir. 
Formas: auerse comprido (EE, 1); 
compra (VC, 4); compram (S, 1); compre 
(S, 1; VC, 45; C, 2; EE, 1); comprẽ (VC, 
1); comprelhe (VC, 1); comprẽlhe (TC, 
1); comprem (VC, 2); comprenos (VC, 
1); comprer (VC, 1); compri (S, 4; VC, 
8); compri nos (VC, 1); compria (TC, 1; 
VC, 9); compriã (VC, 1); compriam (VC, 
1); compriamos (VC, 1); comprida (S, 
2; VC, 4); compridas (VC, 2); comprido 
(TC, 1; VC, 12); compridos (EE, 1); 
comprija (EE, 1); comprilla (EE, 1); 
comprillos (VC, 1); comprindo (S, 1; 
VC, 2; C, 1; EE, 2); comprindoo (EE, 1); 
comprio (TC, 2; VC, 4; C, 1; EE, 2); 
comprio a (VC, 1); comprio me (VC, 1); 
comprir (S, 16; TC, 1; VC, 44; C, 6; EE, 
3); comprir se (VC, 1); comprir seam 
(VC, 1); comprira (VC, 3; EE, 1); 
compriram (VC, 1; EE, 1); compriran 
(EE, 1); comprirẽ (VC, 1); comprirees 
(EE, 3); comprirem (C, 1); comprirlhes 
(VC, 1); comprirõ (EE, 1); comprirom 
(VC, 1; EE, 4); comprirse (EE, 1); 
comprirsse (EE, 1); comprise (S, 1; TC, 
1); comprisse (S, 1; VC, 4; EE, 5); 
compry (S, 1); compryda (VC, 1); 
compryda seendo (VC, 1); comprydo 
(VC, 2); comprydos (VC, 1); compryo 
(EE, 3); compryose (EE, 1); compryr 
(VC, 3); compryrey (VC, 1); conpra 
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(VC, 1); conpre (VC, 3); conpri (S, 1); 
conpria (S, 1; VC, 1); conprida (S, 2); 
conprido (S, 1; EE, 1); conprido fuy (VC, 
1); conpridos (S, 3); conprijo (S, 1); 
conprio (S, 1); conprir (S, 5; TC, 2; VC, 
1; EE, 1); conprires (S, 1); conpriste (S, 
1); conpryo (S, 1); conpryr (S, 1); cõpra 
(VC, 9); cõpramos (VC, 3); cõpras (VC, 
1); cõpre (VC, 79; C, 5); cõprẽ (TC, 1; 
VC, 3); cõpre lhe (VC, 1); cõpre nos 
(VC, 2); cõprelhe (VC, 1; HV, 1); cõprem 
(VC, 2; C, 1); cõprenos (VC, 1); cõpres 
(VC, 1); cõpri (VC, 5); cõpria (VC, 28); 
cõpriã (VC, 3); cõprida (TC, 2; VC, 11; 
EE, 1); cõprida foy (HV, 1); cõpridas 
(VC, 4); cõpridas som (VC, 1); cõprido 
(VC, 4; EE, 3); cõprĩdo (TC, 1); cõprido 
era (VC, 1); cõprido he (VC, 1); cõpridos 
(VC, 1; HV, 1); cõprilla (VC, 3; EE, 1); 
cõprillas (VC, 1); cõprillo (VC, 1); 
cõprilos (VC, 1); cõprimdoa (VC, 1); 
cõprimos (VC, 5); cõprindo (TC, 1; VC, 
3; EE, 1); cõprindoa (VC, 3); cõprindoos 
(C, 1); cõprio (S, 2; TC, 1; VC, 25; HV, 
1; EE, 6); cõprir (S, 13; TC, 7; VC, 101; 
HV, 5; C, 13; EE, 3); cõprira (VC, 3; EE, 
1); cõprirã (VC, 1; HV, 1); cõprirãse 
(VC, 1); cõprirẽ (VC, 3; C, 1); cõprirees 
(EE, 1); cõprirey (HV, 1); cõpriria (VC, 
1); cõprirla (VC, 1); cõprirmos (VC, 1); 
cõprirõ (TC, 1; VC, 5); cõprirse (EE, 1); 
cõprise (VC, 1); cõprises (S, 1); cõprisse 
(S, 1; VC, 3; C, 1; EE, 6); cõprissem 
(VC, 2); cõpriste (VC, 2); cõprite (VC, 
1); cõpry (VC, 2); cõpry nos (VC, 1); 
cõprydas (VC, 1); cõprydos (S, 1); 
cõpryo (S, 1; EE, 2); cõpryr (VC, 1); era 
comprida (VC, 1); erã compridas (VC, 
1); erã compridos (VC, 1); era cõprida 
(VC, 1); era cõprido (VC, 1); eram 
cõpridos (VC, 1); esta cõprida (VC, 1); 
forã cõpridas (VC, 1); fora cõprido (VC, 
1); forõ compridos (VC, 1); forõ cõpridas 
(VC, 3; EE, 1); forom cõpridas (VC, 1); 
fosse comprida (VC, 1); fosse conprido 
(VC, 1); fosse cõprida (VC, 1; HV, 1); 
fossẽ cõpridas (VC, 1); fosse cõprido (S, 

1; VC, 5); fossem conpridas (EE, 1); 
fossem conpridos (VC, 1); fossem 
cõpridos (VC, 1); foy comprida (VC, 1); 
foy comprido (VC, 2); foy conprida (EE, 
1); foy cõprida (VC, 7; HV, 1); foy 
cõprido (VC, 7); he comprida (HV, 1); 
he comprido (VC, 2; EE, 1); he compryda 
(VC, 1); he comprydo (VC, 1); he 
cõprido (VC, 2; HV, 1); ouuera conprido 
(S, 1); ouermos compridos (S, 1); seendo 
cõprida (VC, 1); seer comprida (VC, 1); 
seer comprido (VC, 2; EE, 1); seer 
comprydas (VC, 1); seer conprida (VC, 
2); seer cõprida (VC, 1); seer cõprido 
(VC, 6; EE, 2); seer cõpridos (VC, 2); 
seera comprydo (EE, 1); seerẽ compridas 
(VC, 1); seja comprida (S, 1; VC, 2); seja 
cõprida (VC, 2); seja cõprido (VC, 6); 
seja cõprydo (VC, 1); sejaaes compridos 
(EE, 3); sejaaes cõpridos (EE, 1); sejan 
compridas (S, 1); ser comprido (S, 1); 
sera comprida (VC, 1); sera cõprida (VC, 
2); serã cõpridas (VC, 1); sera cõprido 
(VC, 2); seraa cõprida (HV, 1); serẽ 
conpridas (VC, 1); seria cõprida (VC, 1); 
som compridos (VC, 1); som cõpridas 
(VC, 3; EE, 1); som cõpridos (VC, 2; 
HV, 1); teẽdo cõpridos (VC, 1); teer 
cõprido (HV, 1); temos cõprido (HV, 1). 
Contextos: «pareçe auerse comprido ho 
que disse Christo» (EE); «e nas cousas 
que ouuer de preeguar que per obra as 
compra primeiro» (VC); «E qual quer 
cousa que lhe mãdar conprir que a 
compram» (S); «seia ẽsinado em a fee e 
ẽ o que compre a sua saluaçam» (S); 
«açerqua do que compre a regimẽto meu 
e uosso» (C); «bem prouijdo de todo o 
que lhe compre» (C); «quanto a fazer ho 
que me compre em minha ausencia» 
(EE); «Onde se os ricos as quiserẽ auer 
forçado he que as comprẽ» (VC); «onde 
quẽ escandalizar huũ daquestes pequenos 
paruoos comprelhe que com hũa moo ao 
collo» (VC); «A todo sacerdote que 
comfissoões ha de ouuir comprẽlhe duas 
cousas» (TC); «porque cõtinuadamẽte 
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comprem sua voontade» (VC); «jrmaãos 
muyto amados comprenos  que o 
siguamos aly per coraçõ» (VC); «e 
desejar seer ajudado per deos a comprer 
e acabar aquello a que he obliguado» 
(VC); «nom compri o que me mãdaron» 
(S); «compri nos que ajamos a alma 
feruẽte» (VC); «Se se calou mais que 
compria» (TC); «aparelhara pera sy e 
pera Josep e pam e outras cousas que 
compriã» (VC); «assy se compriam 
aquellas cousas que elle disera de ssy 
meesm» (VC); «e nom compriamos o 
desejo da carne em suas cobijças» (VC); 
«Confirmaçom he hũa graça comprida 
de Deus» (S); «forõ hũa vez compridas 
per as maãos de Maria» (VC); «asy sera 
em nos comprido o precepto que dito he» 
(TC); «Compridos aquelles annos 
aquelle meesmo dia sayo toda a hoste» 
(EE); «nõ escutees soomẽte a pallaura 
mas comprija por obra» (EE); «ca nã 
vijm a defazella mas a comprilla em 
verdade vos digo» (EE); «e obedeçendo 
a seus amoestamentos e comprillos» 
(VC); «non comprindo os votos e 
prometimentos que fiz ha Deus» (S); 
«(em vossas maãos.) comprindoo por 
obra» (EE); «A terceyra se nõ comprio 
aquello que prometeo» (TC); «e comprio 
a guardãdoa» (VC); «comprio me de 
amargura e enbebedoume de alosna e da 
cousa fera» (VC); «aquele stormento que 
soõe a fazer as molheres para comprir 
sua maldade» (TC); «em comprir o que 
promete» (EE); «auia a comprir se a ley 
antigua» (VC); «porque comprir seam 
mais» (VC); «e se comprira como as 
pallauras de Christo» (EE); «assi 
meesmo se compriram sem algũa facta» 
(VC); «em ty se compriran as cousas que 
pello senhor te som dictas» (EE); «e o 
saluador dizia que necessario era de se 
comprirẽ todallas cousas que erã scriptas 
em os prophetas e nos psalmos e na ley 
delle» (VC); «(e nõ comprirees) por obra 
(os desejos da carne)» (EE); «e em 

quaaes quer delles que assy o cõtrairo 
fizer ou fizerẽ ou nõ comprirem» (C); 
«Por comprazer aos clamores do poboo 
e comprirlhes a voõtade» (VC); «Thomas 
como quẽ diz como nõ comprirõ e 
menosprezarom minhas pallauras» (EE); 
«hy se comprirom os dias de parir» (EE); 
«Pois seguese que as pallauras de Christo 
non passaram sen comprirse ante atee a 
mais pequena letera se cõprira» (EE); 
«Por que pareça comprirsse ha propheçia 
de Jacob» (EE); «Item se fez alguũs 
uotos que nõ comprise» (TC); «ante que 
a comprisse torney a cayr nos pecados 
que ja tinha confessados» (S); «por que 
nõ compry ho ofiçio diuinal e muytas 
vezes o deyxey de conpryr» (S); «A 
Magdallena compryda de amargura» 
(VC); «entom pareçe o fruito porque 
desfalleçendo a ley ou compryda 
seendo» (VC); «o qual foy solto e 
comprydo segundo que lhe fora declarado 
per a enterpretaçom do seu sonho» (VC); 
«e ajnda que sempre viuessemos 
comprydos de todos viços e delleytos dos 
beẽs temporaaes» (VC); «Emtom se 
compryo o que foy dicto por Jheremias 
propheta» (EE); «Em aquelle tempo 
compryose ho tenpo do parir de Elisabeth 
e paryo huum filho» (EE); «deuemos nos 
outrossy compryr se formos seguidores 
perfeitos de Christo» (VC); «E disselhe. 
aue fiuza eu compryrey o teu» (VC); 
«que pague e conpra o que prometeo» 
(VC); «Onde conpre de auer door e 
pessar se fossees amados do mundo» 
(VC); «e asi o conpri e me deleitey ẽ 
ello» (S); «nom as entendo como 
conpria» (S); «E se durasen ẽ este 
proposito ataa conprida ha hydade, seria 
matrimonyo» (S); «A ssegũda quãdo o 
matrimonyo he cõsumado e de todo 
conprido» (S); «Mas eu homẽ perdido e 
de toda confusom e mazella conprido fuy 
causa de tu aueres todo esto» (VC); «Ca 
os que ham sete annos conpridos assy 
ho homen como a molher se podem 
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esposar» (S); «e depois que Jhesu 
Christo estaua no sepulcro sse conprijo 
esta» (S); «por que nom conprio a ffe e 
o que prometeo» (S); «A quynta se he 
uagaroso em conprir o seruiço de Deus» 
(TC); «e sse bem conprires teu ofiçio, 
aueras parte com aqueles que a palaura 
de Deus pregarom e administrarom» (S); 
«e non conpriste o sacrifiçio eclesiastico 
que te foy mãdado» (S); «Mas despoys 
que no sepulcro conpryo a fegura» (S); 
«Assy cõpre que faça eu e perfeitamente 
cõpra toda justiça» (VC); «Assy conuẽ 
a nos que cõpramos toda a justiça» (VC); 
«por as quaaes tu cõpras e guaãças 
muytas boas obras» (VC); «aquellas 
cousas que pera sua saluaçã cõpre 
saberẽ» (C); «se o asi nõ fazẽ nõ cõprẽ 
este mãdamento» (TC); «Ha meester ou 
cõpre lhe» (VC); «Onde cõpre nos de 
vigiar» (VC); «e cõprelhe que venha per 
Sydõ» (VC); «cõprelhe a elle que seja 
senhor de Roma e de Lõbardia» (HV); 
«nem os cõprem nem reçebam em 
penhora» (C); «Onde cõprenos que elle 
uos declare e descubra a sua grãdeza» 
(VC); «nũca acharas neçessidade que te 
embargue de aguardares e cõpres» (VC); 
«nõ soomente cõpri de soportar de boo 
coraçõ as angustias daquesta vida 
presente» (VC); «porque cõpria a alma 
mujto fiel» (VC); «como as ditas 
prophecias se cõpriã em aquelle moço» 
(VC);  «a comfissom nom seria 
uerdadeyra nẽ cõprida» (TC); «e de 
nossa redempçõ cõprida por elle» (EE); 
«cõprida foy a ocasiõ do pouoo naquelles 
que forõ vẽdidos» (HV); «em este soo 
sam todallas cousas cõpridas» (VC); 
«porque cõpridas som as prophecias» 
(VC); «julgando cõprido seu dessejo» 
(EE); «pequey nõ teẽdo as peẽdẽças que 
me dauõ, nẽ as cõprĩdo ẽ estado de 
graça» (TC); «porque cõprido era o 
tẽpo» (VC); «E aquesto dicto do senhor 
ja pareçe que cõprido he» (VC); «nõ 
possam seer ãbos cõpridos» (VC); «nõ 

pode estar derrador desta çidade dous 
messes cõpridos por mingoa da augoa» 
(HV); «Nõ cuidees que vym a desfazer 
a ley, mas a cõprilla» (EE); «outrosy seja 
ajudado e sforçado pera cõprillas» (VC); 
«por ouuir aquello que braada o pobre e 
cõprillo» (VC); «depois que for reçebida 
e guardar a regla e os direitos da 
obediẽcia e cõprilos» (VC); «e guardãdoa 
e cõprimdoa per obra» (VC); «Esta he 
ajnda a causa porque nõ cõprimos os 
mãdamẽtos de deus» (VC); «nem 
cõprindo as outras obras de misericordia» 
(TC); «Em a ouuindo cõçebe a Christo 
e ẽ cõprindoa» (VC); «Os quaes dous 
juramentos san obrigados de nõ cõprir, 
e peccã cõprindoos» (C); «Se a pendença 
que lhe derõ quãdo se comfesou se a 
despreçou e nom ha cõprio» (TC); 
«porque o hã ia ẽ custume mais que por 
cõprir o precepto» (TC); «por obediẽça 
se cõprira a sua propria voõtade» (VC); 
«mas creo que ajnda se cõprirã» (HV); 
«ẽ pos dellas cõprirãse as scripturas» 
(VC); «e a cada huũ delles que por 
cõprirẽ sua deuaçam quiserẽ teer vigillia 
ẽ algũa ygreja» (C); «Anday no spiritu, 
e non cõprirees os desejos da carne» 
(EE); «e lhe cõprirey todo quãto lhe 
tenho prometido» (HV); «e se podesse 
cõpriria per obra aquella maa voõtade» 
(VC); «Ca nõ tirou a gẽte de guardar a 
ley aquelle que nõ auia quebrar mas 
cõprirla» (VC); «as quaaes deuẽ seer em 
nossas maãos para as cõprirmos per 
obra» (VC); «aqueles dirõ e cõprirõ suas 
uoõtades çuias» (TC); «a qual soma nõ 
ficara sem cõprirse» (EE); «que cõprise 
e acabasse o testamẽto velho» (VC); 
«non duraria tãto pera que a cõprises» 
(S); «e ante que se cõprisse a cõdiçon se 
casase cõ algũa sua parẽta» (S); «porque 
se  os  seus  nõ  cõpr issem  mais 
auõdosamẽte» (VC); «e todallas cousas 
cõpriste» (VC); «cõprite que tires as 
heruas empeciuees e que enxertes e 
semees as que som prestadias e boas» 
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(VC); «porque esto cõpry a ty» (VC); 
«Cõpry nos ergo em este mũdo auermos 
afliçoões» (VC); «As susodictas cousas 
que nos em a paixõ veemos cõprydas» 
(VC); «E dy fasta sete anos cõprydos 
cada somana jejuũe a segũda feira e a 
quarta e a sesta ẽ pan e augua e as 
coresmas» (S); «E esto ha logar yso 
mesmo se per culpa dalgũ delles non sse 
cõpryo o matrimonyo» (S); «esto se 
cõpryo ẽ nosso senhor Jhesu Christo» 
(EE); «e que somos tardinheiros pera 
cõpryr as cousas que entẽdemos» (VC); 
«E por que a prophecia que leera 
mostrasse que era comprida» (VC); «e 
porque ajnda nõ erã compridas as 
scripturas das prophecias» (VC); «mas 
disse que erã compridos do spiritu 
sancto» (VC); «por demostrar que a 
propheçia de Dauid era cõprida» (VC); 
«era cõprido todo aquello que ante 
disera» (VC); «porque todollos mysterios 
e segredos eram cõpridos em Christo» 
(VC); «e porque a sua festa agora esta 
cõprida  de comer beber e rijr e 
escarneçer» (VC); «depois taaes cousas 
forã cõpridas» (VC); «ajnda nõ fora 
cõprido em todos» (VC); «Alegrarõse e 
fezerõ jubelleo os padres sanctos em a 
sua vijnda e forõ compridos de muy 
grande prazer» (VC); «ca em ty forõ 
cõpridas as cousas que te forõ dictas 
pello senhor» (EE); «cõcorrerõ e forom 
cõpridas e verificadas em elle» (VC); «e 
que fosse comprida a verdade que era 
escondida nas figuras» (VC); «porque 
fosse conprido aquello de Ysayas» (VC); 
«por tal que fosse cõprida a escriptura 
que disse» (VC); «porque fosse cõprida 
a profeçia» (HV); «e mãdey que fossẽ 
cõpridas» (VC); «ante que o diuinal 
ofiçio fosse cõprido na ygreja» (S); «ante 
que fossem conpridas per obra» (EE); 
«Em como pois fossem conpridos os dias 
de pinticoste» (VC); «como fossem 
cõpridos os dias do seu officio» (VC); 
«E per aqueste feyto foy comprida a 

scriptura da prophecia» (VC); «E entom 
foy comprido aquello que aly meesmo 
he dicto» (VC); «Aquella promessa foy 
conprida a Abraam» (EE); «e emtã foy 
cõprida a profecia» (HV); «E entom foy 
cõprido aquelle dito do propheta» (VC); 
«agora he comprida a profecia» (VC); 
«ca se todo o que na ley se acha scripto 
he comprido» (EE); «no çeeo he 
compryda a tua voontade» (VC); 
«quando he comprydo o cõto dos 
escolhidos» (VC); «A voõtade soo abasta 
e todo he cõprido quãto nos he mãdado» 
(VC); «ja he cõprido nas scripturas» 
(VC); «e assi he cõprido o doo do 
pouoo» (HV); «nom lhe deuem dar tam 
grande pendemça como sse nom ouuera 
conprido alguũa cousa» (S); «despois 
que ouermos compridos os mãdamẽtos, 
deuemos ofereçer a nos mesmos» (S); 
«ao qual ajnda ey de cheguar seendo 
cõprida primeiramẽte a humildade da 
minha paixõ nõ he ajnda cõprida» (VC); 
«E como sam Johã conhoçeo que assy 
deuia de seer comprida toda a justiça» 
(VC); «E esto se mostra seer comprido 
nos apostollos» (EE); «os judeos speram 
que ajam de seer comprydas as cousas 
que lhe som prometidas» (VC); «e que 
fosse mostrada seer conprida a prophecia 
que fallaua do lugar onde auia de nasçer» 
(VC); «(aquelle que lee entenda a entõ.) 
seer cõprida a fijm entõ se cheguara» 
(VC); «sem amor do qual nõ pode seer 
cõprido ho amor do proximo» (VC); 
«parecia seer cõprido o que prophetizou 
Ysayas» (EE); «E todollos mãdamẽtos 
da ley ora sejã grãdes ou pequenos deuẽ 
seer cõpridos» (VC); «ca seera 
comprydo o numero dos escolheytos» 
(EE); «nõ passarã sem effeito de seerẽ 
compridas» (VC); «E fazemos oraçon 
aos sanctos, nõ que per elles seja 
c o m p r i d a ,  m a s  q u e  p e r  s e u s 
mereçimentos» (S); «asy como se faz no 
spiritu que asi seja cõprida na carne» 
(VC); «atees que seja cõprido todo 
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misterio ou segredo do chamamẽto dos 
sanctos» (VC); «que seja cõprydo 
quanto aa graueza da pẽna e crueldade» 
(VC); «porque sejaaes compridos em 
todo comprimẽto de deus» (EE); «cõ a 
boca que sejaaes  (cõpridos  do 
conheçimento etc.)» (EE); «nossas 
oraçõees sejan compridas» (S); «A 
segũda que deue ser comprido de 
cõsumar e acabar o matrimonyo por 
çẽsura eclesiastica» (S); «sera comprida 
a sua voõtade» (VC); «em o qual a minha 
voontade sera cõprida em saluar a 
linhagem humanal» (VC); «e os 
allementos desta forma mudauel em a 
forma que se nõ podera ja mudar mais 
serã cõpridas» (VC); «E assy sera 
cõprido aquello que diz Dauid do maao» 
(VC); «e seraa cõprida a profecia que 
elle disse» (HV); «nem aas palauras 
dictas per Christo que erã de creer como 
fe. e que nõ podyã fallecer de nom serẽ 
conpridas» (VC); «a promessa que a ti 
he feita nõ seria cõprida» (VC); «nõ som 
compridos os dias da sua purgaçom» 
(VC); «como todas estas tres profeçias 
em huũ tempo som cõpridas» (EE); 
«todos estes malles que agora som nõ 
som cõpridos» (HV); «E se nos deuemos 
humildar teẽdo cõpridos os mandamẽtos 
quãto mais quando leixarmos de comprir 
muytos daquelles» (VC); «e teer cõprido 
todo o que prometi a nosso senhor» 
(HV); «e pois senhor temos cõprido 
vossa voõtade» (VC).

compunção, subs. (do lat. compunctione-m). 
Sentimento de pesar; pungimento. 
Formas: compũcçom (VC, 1); compũçõ 
(VC, 2); compũçom (VC, 3); compuncçõ 
(VC, 1); compunçõ (VC, 1); compunçom 
(VC, 7); cõpũcçõ (VC, 2); cõpũçõ (VC, 
8); cõpũçom (VC, 7); cõpunçõ (VC, 
5); cõpunçom (VC, 5). Contextos: 
«E pera o pecador jnteiramẽte seer 
alumeado e auer direito conheçimẽto 
e verdadeira compũcçom compre que 
da graça de deus aja cõsijraçom destas 

.vij. cousas» (VC); «ella lãçou lagrimas 
de compũçõ» (VC); «que nom fosse 
amollentado per compũçom» (VC); «a 
segũda he a compuncçõ dos pecados de 
coraçõ e voõtade» (VC); «e tu pois tees 
a primeira se as compunçõ dos pecados» 
(VC); «he afficadamente atormẽtada 
de compunçom» (VC); «sooẽ de seer 
exercitados a humildade e a cõpũcçõ» 
(VC); «Alguũs outros as ouuẽ de boõa 
mẽte e hã cõpunçõ e chorã» (VC); «o 
segũdo he o choro da cõpũçom» (VC); 
«ou quẽ poderia dignamẽte pensar com 
quanta cõpunçõ de coraçom» (VC); «a 
agua da sua carnall dilleitaçõ se torne em 
vinho de cõpunçom» (VC).

compungimento, subs. (de compungir + 
-mento). Ato ou efeito de compungir; 
compunção. Formas: cõpũgimẽto (VC, 
1). Contexto: «lauo cõ lagrimas de 
cõpũgimẽto de dẽtro» (VC).

compungir, vb. (do lat. compungere). 
Despertar pena; tornar pesaroso; 
afligir. Formas: compũgido (VC, 1); 
cõpũgidos (VC, 1); cõpungem (VC, 1); 
cõpungido (VC, 1); cõpungirõ (VC, 1); 
he cõpungido (VC, 2); sera cõpugido 
(VC, 1); somos compungidos (VC, 1). 
Contextos: «e de coraçõ compũgido o 
chame e rrogue» (VC); «quando muytos 
judeos arreprehendidos e cõpũgidos per a 
preeguaçõ dos apostollos creerõ» (VC); 
«os quartos som aquelles que em alguũ 
tẽpo se cõpungem ou ẽmendã» (VC); 
«deues pessar e penssar com coraçom 
cõpungido e contrito» (VC); «Veerõ 
aquelle que enclauarõ e cõpungirõ» 
(VC); «mas em outra cousa como se o 
coraçom he cõpungido e nũca se parte 
da cõpunçom» (VC); «e este logo sera 
cõpugido e limpo do coraçõ» (VC); 
«quantas vezes somos compungidos em 
seu amor» (VC).

cômputo, subs. (do lat. computu-m). 
Cálculo; contagem. Formas: conpoto 
(S, 1). Contexto: «o conpoto que he 
ha arte manual pera saber quando he a 



471Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

septuagessyma e a pascoa e as outras 
festas mouiuees» (S).

comum, adj. (do lat. commune-m). Que 
pertence a um grupo de pessoas; geral; 
vulgar. Formas: commũa (EE, 1); 
commuũ (EE, 1); commuũes (VC, 1); 
comũ (TC, 1; VC, 25; EE, 1); cõmũ 
(VC, 1); comũa (VC, 2; EE, 1); comũas 
(S, 2); cõmũas (VC, 1); comueẽs (VC, 
1); comũees (VC, 2); comũes (VC, 
3); comum (VC, 2); comunes (VC, 
1); comuũ (S, 9; TC, 1; VC, 78; C, 4; 
EE, 21); comuũa (S, 1; VC, 1; EE, 4); 
cõmuũa (EE, 1); comuũas (S, 1; VC, 
1; EE, 2); comuũeẽs (VC, 1); comuũes 
(VC, 4); cõmuũes (VC, 1); comuum 
(S, 1; VC, 1; EE, 5); comuun (VC, 1); 
comuũs (S, 4; VC, 1; EE, 2); conmuũa 
(S, 1; EE, 1); cumuũ (S, 1); cumuũa 
(S, 1); cumuum (S, 2); cumuun (S, 1). 
Contextos: «auia em Jherusalem huũa 
asna commũa pera o seruiço dos proues» 
(EE); «e estaua atada diante da casa de 
huũ homem ou en logar commuũ» (EE); 
«Marcho em lugar de lauadas poõe 
commuũes» (VC); «teu padre dormio 
cõ ela e pode seer asi porque esta ẽ 
comũ e qualquer que he cõbatido deste 
pecado ali se recorre» (TC); «segundo 
a maneira comũa de fallar» (EE); «nem 
outras viandas saluo as comũas» (S); 
«veendo os discipollos cõ as maãos 
cõmũas .s. nõ lauadas» (VC); «e que 
ajã todas as cousas por comueẽs» (VC); 
«e o seer da gloria nos dara em nos 
fazer comũees e quinhoeiros dos seus 
regnos» (VC); «ẽ lugares pubricos e 
comũes» (VC); «por tal que fosse comum 
de cada parte» (VC); «E aquestas duas 
maneiras de lauar comunes som a todos 
christianos» (VC); «deue querer amte 
ho bem comuũ que ho ben propeo» (S); 
«he menos pecado cõ estado comuũ 
que cõ outra que esta fora» (TC); «Esta 
he a obpyniom mais comuũa» (S); «e 
husaua vianda cõmuũa» (EE); «ca em 
este casso de neçesidade todas as coussas 

som comuũas» (S); «todas as cousas erã 
comuũeẽs» (VC); «e as mais principaaes 
e comuũes» (VC); «per a qual elles 
teuessem todas as cousas como se 
fossem cõmuũes» (VC); «que o marido 
e a molher de comuum consentimento 
começem de seer castos por alcançar 
mayor bem» (EE); «a obra comuun que 
se faz per vaã gloria he contada por 
mortal pecado» (VC); «Christo vistia 
vestidos comuũs» (EE); «clara, chorossa, 
con entẽçon conmuũa» (S); «Ou segũdo 
o vsso cumuũ e geeral da ygreja» (S); 
«a cassa do clerigo deue ser cumuũa a 
todos» (S); «E pois este sacramẽto de 
neçesydade he mais cumuum» (S); «A 
terçeira por que este sacramẽto he mais 
cumuun e mays ligeiro daver» (S).

comummente, adv. (de comum + -mente). 
Vulgarmente; geralmente. Formas: 
commuũmente (EE, 1); comũamente 
(VC, 1); comũmente (S, 2; VC, 4; EE, 
1); comumẽte (S, 2); comũmẽte (S, 1; 
VC, 8; C, 1; EE, 1); cõmumẽte (VC, 
1); cõmũmẽte (VC, 1); comunmente 
(VC, 3; EE, 2); cõmunmente (VC, 1); 
comunmẽte (VC, 4); comuũmente (S, 
1; VC, 5; EE, 6; RP, 1); comuũmẽte (S, 
1; VC, 8; EE, 4); conmunmente (VC, 
1); cumumẽte (S, 1). Contexto: «non 
me verees commuũmente fallando se nõ 
na resurreiçom geeral» (EE); «E aquesto 
he aquello que os homẽs sagraaes e 
pecadores dizem comũamente» (VC); 
«este caso postumeiro comũmente non 
se garda» (S); «porque mais cõmumẽte 
cõcluda cõtra elle da sua reposta» 
(VC); «E este he o cusstume que sse 
guarda comũmẽte» (S); «porque mais 
cõmumẽte cõcluda cõtra elle da sua 
reposta» (VC); «Cõmũmẽte os homẽs 
sooẽ de temer as vijndas dos reis» 
(VC); «as molheres tem comunmente 
tres louuores de condiçoões» (EE); «a 
ygreja cõmunmente cellebra as missas 
sollempnes antre horas de terça» (VC); 
«o homẽ he comunmẽte chamado 
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justo per o exercicio das virtudes» 
(VC); «E as speçias que comuũmente 
cõuem a comer, sam gingiure, canela, 
cuminhos» (RP); «conuẽ dizer e tractar 
dos dous que perteçem comuũmẽte ao 
estado da ygreja» (S); «O poboo todo 
conmunmente auia deuoçom em elle» 
(VC); «Porẽde prymeiramẽte dyrey 
dos artigos que cumumẽte sse deuem 
saber» (S).

comunal, adj. (do lat. communale-m). 
Concernente a uma comunidade; comum; 
vulgar. Formas: comunal (TC, 1; VC, 
1). Contextos: «A septima he como 
pecou, scilicet, ou moy ligeyramente 
ou muy grauemente ou comunal» (TC); 
«que sooe a seer comunal pecado dos 
mercadores e negoçiadores» (VC).

comunalmente, adv. (de comunal + 
-mente). Vulgarmente; comummente. 
Formas: cõmunalmente (VC, 1); 
comunalmẽte (VC, 5); cõmunalmẽte 
(VC, 1);  cumunalmẽte (VC, 1). 
Contextos: «se dorme cõmunalmente 
dizẽ que he dorminhoco e pigriçoso» 
(VC); «e principalmẽte as das ouelhas as 
quaaes comunalmẽte per a mayor parte se 
ofereçiã nos sacrificios» (VC); «reçebeo 
beẽs cõmunalmẽte ou chaamẽte» (VC); 
«E cumunalmẽte aconteçe esto que 
qualquer que julga outro em algũa cousa 
deus promete que ao depois elle caya em 
aquello meesmo ou em mayor» (VC).

comungar, vb. (do lat. communicare). 
Tomar a hóstia consagrada. Formas: 
commũgua (VC, 1); comũgã (S, 1); 
comũgado (S, 1); comũgados (C, 2); 
comũgam (EE, 2); comũgamos (S, 1); 
comũgan (S, 3); comũgao (S, 1); comũgar 
(S, 14; TC, 2; VC, 1; C, 2); comũgasse 
(VC, 1; EE, 1); comũgassẽ (VC, 1); 
comũgaste (VC, 1); comũgua (VC, 1); 
comũguãdo (VC, 1); comũguar (VC, 
1); comũgue (EE, 1); comũguemos (VC, 
1); comumgar (S, 1); comumguam (VC, 
1); comunga (EE, 2); comungã (S, 1); 
comungados (C, 2); comungamos (EE, 

1); comungando (S, 1); comungandoo 
(VC, 1); comungar (S, 6; VC, 1; C, 5; EE, 
1); comungarẽ (C, 2); comungou (TC, 2); 
comungua (VC, 1); comunguã (VC, 2); 
comunguallo (VC, 1); comunguam (VC, 
1); comunguamos (VC, 1); comunguar 
(S, 2; VC, 3); comunguarẽ (VC, 1); 
comunguassem (VC, 1); comunguaste 
(VC, 1); comunguaua (VC, 1); comunguẽ 
(C, 1); comunguen (C, 1); comuũgar 
(EE, 1); ten comũgado (S, 1). Contextos: 
«empero mujto se deue guardar aquelle 
que commũgua que depois da comunhõ 
nõ cospa em loguar çujo» (VC); «e 
ssobre aquelle deytã vinho do qual 
tomã os que comũgã» (S); «Reçebido o 
corpus christi e comũgado, o saçerdote 
beyja o altar» (S); «falla como deuẽ 
seer cõfessados, comũgados e vngidos 
os emfermos» (C); «em ho euangelho 
se trauta do fruyto dos que dignamẽte 
comũgam» (EE); «E en quatro maneyras 
comũgamos en a ygreja» (S); «por que os 
que comũgan tomam ho corpo e non ho 
sangue» (S); «comũgao con doo de seus 
pecados e con deuaçon» (S); «por que 
nom gardom ho sangue pera comũgar 
e comungã sen elle» (S); «Pequey 
outrosy nom me despoemdo pera auer 
de comũgar nas festas de cada huũ ano» 
(TC); «posto que na primeira ygreja o 
poouo comũgasse sob ambas as espeçias 
do pam e do vinho» (EE); «foy ordenado 
que nõ comũgassẽ sob specia de vinho» 
(VC); «Cree tu e comũgaste» (VC); 
«porque aquelle que comũgua deue 
seer enuolto em lenços per limpa afeyçõ 
e pureza da consciencia» (VC); «E 
quantas vezes comũguãdo jndignamente 
emcheo o corpo e rostro do senhor» 
(VC); «A primeira he filhallo ou comello 
per boca soomente aquesta maneira 
de comũguar he sacramental» (VC); 
«empero depoys com deliberaçã grande 
se ordenou que o poouo nõ comũgue 
sob espeçia do vinho pello prijgo do 
derramar» (EE); «o desejo de seer a el 
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conjũto nos cõuida e requere que cada 
dia consagremos ou comũguemos» 
(VC); «e pode comumgar» (S); «A 
primeyra que os fiees christaãos que 
comumguam e filham o corpo do senhor 
da mesa sua» (VC); «o que comunga 
com o corpo comunga com ho sangue» 
(EE); «aquelles que sam confessados 
e comungados» (C); «faz passar aos 
que honrramos dignamente a pascoa 
e comungamos» (EE); «despois da 
confissom comungando algũas vezes 
nom me rrefreey dos pecados» (S); 
«Eso meesmo meesmo sabee que 
Christo filhou o sacramẽto do seu corpo 
e sangue comungandoo» (VC); «ho 
ssaçerdote çelebra deue comungar e 
reçeber e tomar o corpo e sãgue que ha 
consagrado en na mysa» (S); «e outros 
por se nõ cõfessarem nẽ comungarẽ 
a tempo deuido» (C); «Se comungou 
stamdo em pecado mortal» (TC); «e 
o que comungua deue seer acẽdido 
per fogo de caridade» (VC); «e assy 
meesmo os que comunguã e filhã aqueste 
sacramẽto» (VC); «E se nom poder 
comunguallo per aquesta guisa» (VC); 
«E aquesto consijrã e per calçam em 
sua voontade atees que comunguam e 
cheguam ao pam da vida» (VC); «esta 
he aquella per que nos comemos e 
comunguamos com Christo a sua carne» 
(VC); «non se quebranta ho jejuũ e 
poderia comunguar» (S); «nem mingua 
nẽ se faz menor por se comunguarẽ 
ou filharem» (VC); «e que elles antre 
ssy o ministrassem e comunguassem» 
(VC); «Creeo tu verdadeiramente e ia 
o comunguaste» (VC); «e como cõ suas 
proprias maãos comunguaua aquella 
bẽauẽturada cõpanha da sua familia» 
(VC); «que se cõfessem e comunguẽ 
huã vez no anno» (C); «rezam he que 
os clerigos se cõfessem e comunguen 
se quer duas» (C); «os catholicos deuẽ 
comuũgar en specie de pan e vijnho» 
(EE); «A terçeira he quando, despois 

que ten comũgado, nõ se guarda de 
pecados» (S).

comunhão, subs. (do lat. communione-m). 
O sacramento da eucaristia; participação; 
comunidade reunida numa só fé. 
Formas: cominhõ (S, 1); cominhom (S, 
1; TC, 1); comunhã (C, 2); comunham 
(C, 1); comunhõ (S, 3; TC, 2; VC, 13); 
cõmunhõ (VC, 1); comunhom (S, 6; 
VC, 8); comunhon (S, 5); comuñõ (S, 
1); cumunhõ (S, 1); cumunhom (S, 
2); cumunhon (S, 1). Contextos: «que 
seja cominhõ e cõcordia de caridade na 
sãta jgreja» (S); «quer dizer cominhom 
e partiçipaçõ de todos os sãctos» (S); 
«o ladrom se pede menfesto deuenlho 
dar e soterralo em sagrado e darlhe a 
cominhom se a pede e rogar a Deus por 
ele» (TC); «nõ bautize nẽ cõfese nẽ de 
comunhã nẽ vnçam nẽ faça matrimonio» 
(C); «e esquiuados da cõuersaçam e 
comunham dos fiees christaãos» (C); 
«per tres anos deuẽ a seer remouidos da 
comunhõ» (TC); «E nõ ẽbargãdo que 
depois da cõmunhõ leixe de seer aly o 
corpo e o sangue de Christo» (VC); «E 
se o pecado perteçe a penitẽçya que he 
secreto, deueo creer por simplez palaura 
e darlhe a comunhom» (S); «E acabados 
os tres anos demlhe ha comunhon» (S); 
«eu averey a cõcordia e comuñõ dos 
sãctos» (S); «cantas despois da cumunhõ 
como se diserem em no começo» (S); «E 
quando as çelebrar, en a primeira misa 
non deue tomar ho vinho que deytan 
sobre os dedos en o calez despoys da 
cumunhom» (S); «Este he o sacramẽto 
da cumunhon do corpo de Deus» (S).

c o m u n i c a ç ã o ,  s u b s .  ( d o  l a t . 
communicatione-m). Comunhão; união; 
partilha. Formas: comunicaçam (EE, 
1); comunicaçom (EE, 1). Contextos: 
«a graça de nosso senhor Jhesu Christo 
e ha caridade de deus e ha comunicaçam 
do spiritusancto» (EE); «ha caridade de 
deus e a comunicaçom do spiritusancto 
seja com todos vos outros» (EE).
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comunicar, vb. (do lat. communicare). 
Transmi t i r ;  dec la ra r.  Formas: 
comonicaua (VC, 1); comunica (VC, 
2); comunicaae vos (EE, 1); comunicada 
(VC, 1); comunicamos (VC, 1); 
comunicando (S, 2; EE, 2); comunicar 
(S, 2; VC, 5); cõmunicar (EE, 1); 
comunicaremos (VC, 1); comunicasse 
(VC, 1); comunicauam (VC, 1); 
comunichar (S, 1); comunico (EE, 2); 
cõmunico (VC, 1); cõmunicou (EE, 1); 
comunique (EE, 2); comuniquemos (VC, 
2); ser comunicadas (S, 1). Contextos: «E 
a ygreja primitiua cada dia e geeralmente 
comonicaua» (VC); «e a elle como a seu 
amigo comunica alguũs segredos» (VC); 
«em diuersas maneiras comunicaae vos 
ho huũ ao outro por caridade» (EE); «e 
per virtude da rresurrecçõ comunicada 
ẽ a gloria celestrial» (VC); «O primeyro 
he o frujto do vẽtre desta foy aquella 
geeraçõ per que nos comunicamos o 
fruito da vida» (VC); «comunicando e 
vsando de ley e dereito de Deus e dos 
homeẽs» (S); «a qual mandou comunicar 
todallas cousas» (S); «a demostrar sua 
liberdade ca seu prazer quer cõmunicar 
a todos» (EE); «conhoçamos que 
seremos quinhoeiros e comunicaremos 
deste tã grande sacramẽto» (VC); «Os 
homẽs comunicauam com os angeos 
e com as outras cellestriaaes virtudes» 
(VC); «he deputado pera comunichar e 
partiçipar com os outros fiees christaãos 
en os saclamẽtos diuinaees» (S); «a qual 
aprendy sem affeiçam e sem emueja a 
comunico e nõ escondo a honestidade 
daquella» (EE); «(ca eu boo som) e da 
natureza da minha bõdade cõmunico e 
parto» (VC); «Christo pareçeo em carne 
e cõmunicou cõ os homeẽs» (EE); «cada 
huũ leuara sua carregua, comunique 
o que he emsynado de pallaura ao 
que se emsyna ẽ todollos beẽs» (EE); 
«sejamos liados com os proximos com 
liame de caridade fraternal de maneira 
que toda graça que nos deus der e fezer 

comuniquemos e partamos com elles» 
(VC); «de maneira que nõ podẽ ser 
comunicadas» (S).

comunidade, subs. (do lat. communitate-m). 
Conjunto de indivíduos que vivem 
juntos. Formas: [co]monidade (SG, 
1); comunidade (S, 1; VC, 17; RP, 1); 
cõmunidade (VC, 1); comuunidade 
(VC, 1). Contextos: «E se forem [co]
monidade ou vniuerssidade de cidade 
villa castello ou lugar» (SG); «Ho 
quimto que o que he de comunidade 
apropiã a si meesmos» (S); «e as da 
comunidade menos preçadas» (VC); 
«toda multidom de pouoo e comunidade 
em tal tempo se deue de euitar» (RP); «e 
assy os peccadores som postos fora da 
graça de deus e fora da cõmunidade da 
ygreja» (VC); «De sy o meyo he lugar 
de comuunidade» (VC).

concebente, adj. (de conceber + -ente). 
Aquele que concebe. Formas: cõçebente 
(VC, 1). Contexto: «cujo verbo he assy 
como conçebido do cõçebente» (VC).

conceber, vb. (do lat. concipere). Gerar 
um filho; parir; criar; produzir. Formas: 
auian conçebido (EE, 1); cõceba (TC, 
1); cõçeba (VC, 1); cõçebe (VC, 4); 
cõçebẽdo (VC, 1); cõçebeeo (EE, 3); 
cõçebemos (VC, 2); cõcebeo (TC, 
2); cõçebeo (S, 3; VC, 4; EE, 5); 
cõceber (VC, 2); cõçeber (VC, 5; HV, 
1; EE, 1); cõçebera (S, 1; VC, 3; EE, 
2); cõçeberas (VC, 2; EE, 2); cõceberõ 
(VC, 1); cõçeberõ (VC, 4); cõçebes (S, 
2); cõçebese (VC, 1); cõcebesse (EE, 
1); cõçebesse (VC, 2; EE, 1); cõcebeste 
(VC, 1); cõcebeu (TC, 1); cõçebiam (S, 
1); cõçebida (EE, 1); cõcebido (VC, 1); 
cõçebido (VC, 7; EE, 2); cõçebidos (VC, 
1); cõçebio (EE, 1); cõçibido (VC, 1); 
comçebeo (S, 1); comçebidas (EE, 1); 
conçebe (VC, 2; EE, 1); conçebeo (VC, 
12; EE, 1); conceber (TC, 1); conçeber 
(S, 1; VC, 8; EE, 1); conçebera (S, 1; 
VC, 6; EE, 1); conçeberas (VC, 4; EE, 
1); conçeberia (VC, 1); conçebese (VC, 
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1); conçebesse (S, 1; EE, 1); conçebida 
(S, 1); concebidas (VC, 1); conçebido (S, 
2; VC, 2); conçebydo (VC, 1); conçibian 
(S, 1); era conçebido (VC, 1); fora 
cõçebido (VC, 1); fora concebydo (VC, 
1); fose cõçebido (S, 1); fosse cõçebido 
(VC, 3); foste conçebido (VC, 1); foy 
cõcebida (VC, 1); foy cõcebido (TC, 1); 
foy cõçebido (VC, 2; C, 1); foy cõçebydo 
(S, 1); foy concebido (VC, 1); foy 
conçebido (S, 2; VC, 3); foy concebydo 
(VC, 1); foy conçebydo (S, 1; EE, 1); foy 
concibido (TC, 1); fuy cõçebido (S, 1); 
he cõcebido (VC, 1); he cõçebido (VC, 
1); he conçebida (VC, 1); he conçebido 
(VC, 1); seendo conçebido (VC, 1); seer 
cõçebido (VC, 4; EE, 1); seer concebido 
(VC, 1); sera cõçebido (VC, 1); som 
cõçebidos (VC, 1); som conçebido (EE, 
1); somos cõçebidos (VC, 1); tijnha 
cõcebida (VC, 1). Contextos: «auian 
conçebido tã manha treyçõ» (EE); «quẽ 
ẽbarga per algũa maneira que a molher 
nom cõceba» (TC); «e cõçeba de dẽtro 
per amor» (VC); «Primeiramẽte adoeste 
pera a morte quando cõçebe em o coraçõ 
algũa cousa nõ deuuda» (VC); «mais bẽ 
auenturada foy Maria cõçebẽdo Christo 
na voõtade que ẽ carne» (VC); «a qual 
foy feita en este ponto ca por vertude de 
deus cõçebeeo o filho» (EE), «E se nos 
per humildade cõçebemos que somos 
caruos» (VC); «Se cõcebeo sua molher 
outra nas festas ou ẽ dias de domingo» 
(TC); «mas despois quãdo consentio, 
estõçes cõçebeo» (S); «te fez cõceber 
e nascer em verdadeira natureza de 
humanidade» (VC); «e que molher 
virgẽ podesse cõçeber sem corrõpimẽto 
e semẽte de homẽ» (HV); «olhaae que 
virgem cõçebera e parira filho» (S); «ex 
tu cõçeberas no vẽtre e pariras filho» 
(EE); «Digna cousa era que as tripas 
e entradanhas que cõceberõ a trayçõ 
caessem rotas e arrebẽtassem» (VC); 
«por a ẽueja que cõçeberõ cõtra elle» 
(VC); «ho senhor Deus que he padre 

que geerou ao que tu cõçebes» (S); «nõ 
enbargãdo que a virgẽ Maria ja cõçebese 
o rey do çeeo e da terra» (VC); «conuẽ a 
saber, da virgem (se cõcebesse.)» (EE); 
«em quanto por singullar graça de deus 
se fez que cõçebesse o saluador» (EE); 
«Tu endurẽtado aquello de mal que 
cõcebeste parilloas» (VC); «O nono 
he a molher que cõcebeu e nom de seu 
marido» (TC); «ca todas cõçebiam ẽ 
pecado» (S); «aynda nõ erã os abyssos e 
eu era ja cõçebida» (EE); «A virgẽ Maria 
logo cõcebido o verbo eterno» (VC); 
«(he criado segundo deus) .s. cõçebido 
pello spiritu sãcto no ventre da virgem» 
(EE); «os boos prepositos cõçebidos no 
coraçõ sejã postos em obra» (VC); «Ca 
por promessa do anjo cõçebio Sarra com 
millagre.» (EE); «Oo quã doçe cousa he 
boo Jhesu ẽ o segredo do coraçõ tragerte 
aa memoria cõçibido da virgẽ sẽ poluçõ» 
(VC); «Item a molher que comçebeo 
filho doutro homen» (S); «e cõprehende 
as molheres comçebidas de semente 
de varom» (EE); «Assy do ẽxẽplo se 
conçebe a afeiçã» (EE); «conçebeo e 
pario fycãdo virgem» (EE); «quando 
a molher he prenhe que nõ pode mais 
conceber» (TC); «e conçeber de outro 
e parir» (S); «Por ysto que conçebera 
o filho de Deus» (S); «conçeberas no 
ventre» (VC); «Aa virgem disse que 
conçeberia» (VC); «auia de conçeber 
e parir virgẽ que nõ conçebese nem 
parise outrẽ se nam deus» (VC); «foy 
fecto que conçebesse ho ssaluador» 
(S); «ousadia da uõtade conçebida da 
largueza de Deus» (S); «E aaquel que 
concebidas as malicias e trayçoões em 
seu coraçõ» (VC); «asi conçebido e 
naçido» (S); «por tal que per aquello 
que se diz conçebydo do sancto spiritu» 
(VC); «A primeyra foy doesto para 
as que nõ conçibian» (S); «e a Josep 
disse que ja era conçebido» (VC); 
«assy por razõ do lugar em que fora 
cõçebido como por razõ do sacramẽto 
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da ley» (VC); «porque assy como em 
o vẽtre de Maria virgem nemhuũ fora 
concebydo ante elle nem auia de sseer 
depois» (VC); «o qual foy primeyramẽte 
denũçiado e dicto pello angeo ãte que 
fose cõçebido» (S); «era causa material 
de que Christo fosse cõçebido mas ante 
significa causa efficiente» (VC); «onde 
foste conçebido per maneyra que fallar 
se nõ pode e tomaste carne» (VC); «foy 
cõcebida começada e amassada com 
humildade» (VC); «Ihesu Christo foy 
cõcebido pelo spritu sãcto» (TC); «Que 
foy concibido do spritu sancto e naceo 
de Maria Virgem (TC); «Eu en pecado 
fuy cõçebido» (S); «per a qual Christo he 
cõcebido no coraçõ» (VC); «he aly onde 
he conçebida per boo desejo» (VC); «e 
deu te o louuor das que fazẽ fruito seendo 
conçebido em ty» (VC); «ẽ çidade 
quis seer cõçebido» (EE); «Aqueste 
antechristo sera cõçebido de padre e 
madre velhos» (VC); «Eu em peccado 
som conçebido» (EE); «Nascemos no 
vẽtre quando somos cõçebidos» (VC); 
«nũca se quitou nem reprehẽdeo da 
maldade que tijnha cõcebida e cuydada» 
(VC).

concebimento, subs. (de conceber + 
-mento). Ato ou efeito de conceber; 
conceção. Formas: cõçebimento (VC, 
1); cõçebimẽto (VC, 5); cõcibimẽto (VC, 
1); cõçibimẽto (VC, 1); conçebimento 
(VC, 1);  conçebimẽto (VC, 1); 
conçibimẽto (S, 1; VC, 2). Contextos: 
«deu cõçebimento aa maninha» (VC); 
«o cõçebimẽto de Maria era signal do 
nosso remijmẽto» (VC); «e nõ era pejada 
cõ o cõcibimẽto do filho como som as 
outras molheres» (VC); «O primeyro 
effeyto he inspiraçõ de bõo proposito 
ou cõçibimẽto» (VC); «o conçebimento 
de Elizabeth foy denunciado aa virgem» 
(VC); «Aquelle que em a uida a honrrou 
sobre todas outras per graça do seu 
conçebimẽto» (VC); «en sua virgindade 
cõçebeo e en seu conçibimẽto foy 

santidade e no seu parto foy alegria e 
sem door» (S).

conceder, vb. (do lat. concedere). Outorgar; 
permitir. Formas: auia conçedido (S, 1); 
cõçedeo (VC, 1); cõçedeste (VC, 1); 
cõçedidas (C, 1); concederam (SG, 1); 
concederom (SG, 1); conçedido (C, 1); 
he cõçedido (C, 1); sam cõçedidas (C; 
1). Contextos: «por quanto ainda nõ 
auia conçedido o filho de Deus» (S); 
«qualquer cousa de mereçimento que 
tees a graça de ante ou pro veniente 
sua ta deu e cõçedeo» (VC); «seer tal 
qual me conhoçeste e cõçedeste que 
fosse per augoa da segunda geeraçom» 
(VC); «nõ foram asinadas e cõçedidas» 
(C); «nas bullas que os dictos papas 
sobrisso concederam se conthem» (SG); 
«E resgates de Guinee outorgarom e 
concederom pera sempre aos reis de 
Purtugal» (SG); «he o prinçipal benefiçio 
a nos conçedido» (C); «nam soomente 
dos corpos que aos Reys e prinçipes he 
cõçedido, mas aynda das almas que a soo 
Deus perteçe» (C); «nõ esguardãdo que 
se lhe sam cõçedidas as administrações 
de seus benefiçios» (C).

conceição, subs. (do lat. conceptione-m). 
O mesmo que conceção: ato ou efeito 
de conceber; geração. Formas: cõçeiçõ 
(EE, 1); comçeiçam (C, 1). Contextos: 
«E assy a cõçeiçõ do messigeiro foy 
denunçiada ao padre» (EE); «Item a 
comçeiçam de Nossa Senhora» (C).

concelhil, subs., adj. (de concelho + -il). 
Relativo ao que vive no concelho ou 
localidade; simples; rústico. Formas: 
cõcelhijs (VC, 2); cõçelhijs (VC, 1); 
cõçelhyl (VC, 1); cõçilhijs (VC, 1). 
Contextos: «na cõpanhia dos cõcelhijs 
que som pobres e de pequeno stado» 
(VC); «E ajnda agora em estes nossos 
tempos os pobres e os cõcelhijs vaão 
mais aos sermoões que os poderosos 
nem ricos» (VC); «Porem nõ digo eu os 
cõçelhijs e populares» (VC); «porque a 
gẽte cõçelhyl molle he» (VC); «porque 
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aquello que fazẽ os mayores chamasse 
feito de todos os da çidade ou de outra 
comunidade (mas as gẽtes.) simplezes e 
cõçilhijs querẽdo dar razom em cõtrairo 
diziã» (VC).

concelho subs. (do lat. conciliu-m). 
Grupo de pessoas que deliberam 
sobre determinados assuntos; reunião; 
assembleia; concílio. Formas: cõcelho 
(TC, 1; VC, 3); cõçelho (S, 2; VC, 4); 
cõcelhos (VC, 1); concelho (S, 1; VC, 
3); conçelho (VC, 1); concello (VC, 
1). Contextos: «Qualquer que disser 
a seu irmaão racha que he nome de 
doesto culpado sera no cõcelho» (TC); 
«era dẽtro no cõcelho dos principes dos 
sacerdotes e bispos» (VC); «Oo nome 
que ameude se nomea e muytas vezes 
se cõtinua em o cõcelho e ajũtamẽto dos 
justos» (VC); «o segundo he do cõcelho 
de Niça» (VC); «E quẽ disser rracha, 
que quer dizer vãao e vãydade ou sen 
çelebro, culpado sera en cõçelho» (S); 
«Ho ofẽssyua e por ysso foy culpado 
em cõçelho» (S); «e mil homẽs dos 
cõcelhos e povoos juntamente de huũ 
coraçom» (VC); «o juizo he conhecido 
da ygreja, ho concelho he definçon e a 
ssentẽça pena do inferno he o rrecucio 
da ssentẽça» (S); «E sayosse fora 
porque afastado e apartado do concelho 
e ajuntamento dos maaos» (VC); «e 
fazem aalẽ as cousas do conçelho» (VC); 
«mandã que te leuẽ ao concello onde te 
aguardã com o poboo» (VC).

concepção, subs. (do lat. conceptione-m). 
Ato ou efeito de conceber; geração. 
Formas: cõçepçã (EE, 1); cõcepçõ 
(VC, 5; EE, 1); cõçepçõ (VC, 5; EE, 
5); cõçepçom (VC, 3; EE, 2); cõçepçon 
(EE, 1); concepçã (VC, 1); conçepçam 
(EE, 1); concepçõ (VC, 3); conçepçõ 
(VC, 2; EE, 1); concepçom (VC, 6); 
conçepçom (VC, 5; EE, 1); concepçoões 
(VC, 1). Contextos: «toda auõdãça de 
graça ouue do instãte de sua cõçepçã» 
(EE); «foy no tẽpo da graça que se 

começou des a sua cõcepçõ» (VC); «e 
cõprimdoa per obra porque a cõçepçõ 
spiritual» (VC); «E no seysto mes da 
cõçepçom do messyjeiro foy ẽuiado 
ho ãjo» (EE); «em seu naçimento foy 
esclareçida como a luũa, na cõçepçon 
do filho cõfirmada por graça» (EE); 
«Da concepçã do saluador» (VC); «das 
perteẽçentes aa conçepçam: naçimẽto: 
vyda: morte» (EE); «E nõ enbarguãdo 
que no começo da sua concepçõ» (VC); 
«Na festa da conçepçõ da virgẽ» (EE); 
«Vija a concepçom e nom podia suspeitar 
fornicaçom» (VC); «Esta conçepçom se 
fez por virtude do spiritusancto dentro 
do ventre da virgem formando o corpo 
do filho» (EE); «e louuã deus damballas 
concepçoões» (VC).

concepto, subs. (do lat. conceptu-m). 
Concebido. Formas: concepto (VC, 1). 
Contexto: «e preeguar o anno do senhor 
anno a concepto» (VC).

concertar, vb. (do lat. concertare). Entrar 
em acordo; acordar; conciliar; ajustar; 
dispor. Formas: cõçerta (S, 1; EE, 1); 
cõçertou (EE, 2); concertã (VC, 1); 
conçertaste (EE, 1); concertem (SG, 
1). Contextos: «E disselhe cõçerta tua 
vistidura e sygueme» (EE); «quãdo 
assentaua os çeeos hy estaua eu, quãdo 
cõçertou» (EE); «em o qual concordã e 
concertã as vozes de todollos prophetas» 
(VC); «Amigo nõ te faço sem rezom, nõ 
conçertaste comigo por huũ dinheiro» 
(EE); «atee que satisfaçam ou se 
concertem com os dictos reis e seus 
socessores» (SG).

concha, subs. (do lat. concha-m). carapaça 
calcária que protege alguns animais. 
Formas: conchas (VC, 1). Contexto: 
«E este stado he afigurado pera pedra 
preciosa que he achada nas ostras ou 
conchas de marisco» (VC).

conclave, subs. (do lat. conclave-m). Local 
fechado; convento. Formas: conclaui 
(VC, 1). Contexto: «Entra em conclaui 
e abscondete de todas cousas de fora» 
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(VC).
concludir, vb. (do lat. concludere). O 

mesmo que concluir: acabar; terminar. 
Formas: cõcluda (VC, 1); cõclude (VC, 
16); cõcludẽdo (VC, 3); cõcludem (S, 
1); cõcludĩdo (VC, 2); cõcludindo (VC, 
4); cõcludio (VC, 2); cõcludir (VC, 
8); comclude (EE, 2); comcludirom 
(VC, 1); conclude (S, 1; VC, 7; EE, 
2); concludẽ (VC, 1); concluden (S, 
1); concludendo (VC, 1); concludindo 
(VC, 2); concludio (VC, 2); concludir 
(VC, 3). Contextos: «porque mais 
cõmumẽte cõcluda cõtra elle da sua 
reposta» (VC); «se deuiso he o regno 
dos demonios per que se cõclude que 
verdadeiramẽte elle era Christo» (VC); 
«e em fim poõe cõcludẽdo» (VC); «E em 
estas duas maneiras se cõcludem todos os 
outros: autuaees, carnaees, spirituaees, 
capitaees» (S); «E breuemẽte cõcludĩdo. 
a caridade tẽ o senhorio das virtudes» 
(VC); «E cõcludindo da a rrazzom» 
(VC); «Onde segũdariamẽte cõcludio 
a virtude perfeita da sua diuijndade» 
(VC); «porque aquello entẽdia cõcludir» 
(VC); «e despoys reprẽdemdo a soberba 
dos phariseos comclude dizendo» (EE); 
«E por tanto comcludirom que aquello 
nom podya seer feyto sem virtude 
diuinal e sobre natural» (VC); «por que 
conclude e atrahe ẽ si oraçõ e jejuũ» 
(S); «E assy se conclude que he deos e 
homẽ» (EE); «por tanto muytas vezes 
concludẽ e ajuntã muytos delles em 
hũa geeralidade» (VC); «E todas estas 
çinquo maneiras se entẽdẽ e concluden 
em este verso» (S); «E concludendo 
no mereçimẽto da oraçõ» (VC); «E diz 
adiãte concludindo» (VC); «E aqueste 
feyto concludio e acabou a postumeyra 
palaura» (VC); «E daquestas palauras 
entendia elle concludir e dar a entender 
que aquelle he perteencente para soceder 
na ygreja de deus» (VC).

conclusão, subs. (do lat. conclusione-m). 
Ato ou efeito de concluir; acabamento; 

termo. Formas: cõclusã (VC, 1); 
cõclusam (C, 1); cõclusõ (VC, 5); 
cõclusom (S, 1; VC, 10); conclusam 
(VC, 2; HV, 1); conclusiõ (VC, 1); 
conclusões (VC, 1); conclusom (VC, 
7); conclusoões (S, 1). Contextos: «do 
qual tira hũa cõclusã tã spãtosa que he 
muyto de esguardar» (VC); «E se o dito 
clerigo a cõclusam finalmẽte he achado» 
(C); «pronũçiasse e declarasse a sentẽça 
geeral. e a cõclusõ da historia ou conto» 
(VC); «e nesta significa cõclusom das 
pitiçõees feytas ha Deus no sacrifiçio» 
(S); «pode seer auyda por cõclusom e 
termo» (VC); «Seguese a conclusam 
da presente estoria e queẽ ha ordenou» 
(HV); «traz esta outra conclusiõ» (VC); 
«nom sam se nam conclusões que 
nascem e dependem deste principio» 
(VC); «Da vida apartada e da conclusom 
da preeguaçom» (VC); «pello poderio 
que teẽ tomã aos subditos por força e 
sen rrazon o seu ou fazendo conclusoões 
e rroubando e pelegando e fazẽdo cõtra 
justiça em homeçidos» (S).

concluso, adj. (do lat. conclusus, a, um). 
Findo; acabado. Formas: cõcluso (VC, 
1); concluso (VC, 1). Contextos: «por 
tal que o homẽ da ley da natura e da 
ley scripta fosse cõcluso e vençido» 
(VC); «seja mais çarrado e concluso e 
acabado» (VC).

concomitância, subs. (do lat. medieval 
concomitantia-m). Existência de duas 
coisas em simultâneo; simultaneidade. 
Formas:  cõcomitancia (VC, 1). 
Contexto: «e todallas outras cousas som 
aly per cõseseguinte ou per cõcomitancia 
ou cõsequencia real ou natural» (VC).

c o n c o m i t a n t e ,  a d j .  ( d o  l a t . 
concomitante-m). Que coexiste com 
outra coisa; simultâneo. Formas: 
cõcomitãtes (VC, 1). Contexto: «E ha 
hy outras cousas que som acõpanhantes 
e cõcomitãtes o dicto dia do juizo» (VC).

concordadamente, adv. (de concordado 
+ -mente). De acordo; acordadamente. 
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Formas:  cõcordadamẽte (S,  1). 
Contexto: «estabeleçerõ que asi como 
erã cõcordes todos em hũa ffe que 
cõcordadamẽte pregassen hũa ffe» (S).

concordador, subs., adj. (concordado + 
-or). Aquele que concorda; concordante. 
Formas: cõcordador (VC, 1). Contexto: 
«elle se mostrou meo e cõcordador e 
auijndor» (VC).

concordança, subs. O mesmo que con-
cordância. Formas: cõcordãça (VC, 7); 
cõcordança (VC, 1); concordãça (VC, 
2); concordança (VC, 1); concordanças 
(EE, 1). Contextos: «e nõ he cõ elle per 
cõcordãça em obra nem feito» (VC); 
«Onde se deue notar a cõcordança nõ 
soomẽte nas cousas mas nos tempos do 
velho e nouo testamẽto» (VC); «com 
voz concordãte em hũa concordãça» 
(VC); «A terçeyra razom he por a con-
cordança que he antre estas cousas» 
(VC); «segũdo ho syso ao pee da letera 
açerca das concordanças dos euange-
listas» (EE).

concordância, subs. (do lat. concordantia-
-m). Ato ou efeito de concordar; acordo; 
aceitação. Formas: cõcordãcia (VC, 1). 
Contexto: «porque asy como os mẽbros 
do corpo per cõcordãcia damor nõ se 
podẽ dessauijr por cousa algũa» (VC).

concordante, adj. (do lat. concordante-m, 
part. presente de concordare). Que 
concorda ;  con fo rme .  Formas: 
cõcordante (VC, 3); concordante (VC, 
3); concordãte (VC, 2). Contextos: 
«faze me seer corregiuel e cõcordante a 
ti» (VC); «porque seja segũdo ordenãça 
cõcordante em aquella hora» (VC); 
«ensina a tua alma formar a boca 
cõcordante aa boca de Christo» (VC); 
«o teu nome he concordante com a 
tua propriedade» (VC); «assy como 
acostumou de soar per sua maneira o 
gracioso e concordante soõ de todollos 
menestrees» (VC); «com voz concordãte 
em hũa concordãça» (VC); «Aquelle que 
nõ he comigo concordãte».

concordar, vb. (do lat. concordare). 
Estar de acordo; conciliar; concertar; 
pactuar; acordar. Formas: cõcorda 
(VC, 19; EE, 17); cõcordã (VC, 7; EE, 
1); cõcordaaes (VC, 1); cõcordada (VC, 
1); cõcordado (VC, 1); cõcordãdo (VC, 
2); cõcordam (S, 1; EE, 2); cõcordamos 
(VC, 1); cõcordar (VC, 6); cõcordara 
(VC, 1); cõcordarã (VC, 1); cõcordarẽ 
(VC, 1; C, 1); cõcordariã (VC, 1); 
cõcordasse (VC, 5); cõcordassem (VC, 
2); cõcordaua (VC, 6); cõcordauã (VC, 
2); cõcordauam (VC, 1); cõcorde (VC, 
3); cõcordemos (VC, 1); cõcordou (VC, 
1); comcordauam (VC, 1); comcorde 
(VC, 1); concorda (S, 2; VC, 7; EE, 
23); concordã (S, 2; VC, 3; EE, 2); 
concordaae (VC, 1); concordado (VC, 
1); concordãdo (VC, 3); concordados 
(VC, 1; EE, 1); concordam (S, 3; 
VC, 1; EE, 6); concordando (VC, 1); 
concordar (VC, 4); concordara (VC, 1); 
concordarem (SG, 1); concordaria (VC, 
1); concordarõ (VC, 2); concordasse 
(VC, 2); concordassem (VC, 2); 
concordaua (VC, 1); concordauã (VC, 
1); concordauam (VC, 1); concorde (VC, 
1); forem concordadas (VC, 1); fossem 
concordados (VC, 1). Contextos: «e 
tolhe per exẽplo que cõcorda a ello» 
(VC); «E deuees de notar que o euãgelho 
e a presente epistolla cõcordã» (EE); 
«porque cõcordaaes com o mundo 
e sooes daquelles que o amã» (VC); 
«o qual conto porque em a sentença 
cõcordada cõ o outro conto de fundo dos 
marcos» (VC); «teẽ o tempo aparelhado 
e cõcordado consigo ao louuor» (VC); 
«por tal que cõcordãdo nos e cõsentindo 
per ffe a qual agora he sub nuuẽ e sta 
em escuridom» (VC); «E como quer 
que son muytas openiõees, cõcordam e 
dizem que ha contriçom e arrepẽdimẽto 
do coraçõ» (S); «Honde he de notar que a 
epistolla e ho euãgelho cõcordam» (EE); 
«porque nom cõcordamos com nosco» 
(VC); «saluo se cõcordar cõ a uida de 
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Jhesu Christo e dos sanctos» (VC); «ca 
se o nõ fezerã nõ cõcordara cõ a sua 
boa vida aquesta sterillidade» (VC); 
«louuarã e cõcordarã cõ a sentença do 
juyzo» (VC); «Pero se os ditos abades 
com seus freigueses se cõcordarẽ ou 
todos ou alguũs ẽ alguũ outro milhor 
moodo» (C); «E por tanto se aquella sua 
voontade que mãdou nõ guardassem nõ 
cõcordariã cõ elle» (VC); «respõdesse 
assi e cõcordasse com a fegura» (VC); 
«cõcordassem e concorressem em algũa 
pessoa e aquella nõ fosse Christo» (VC); 
«aa qual cõcordaua cõ o baptismo» 
(VC); «empero cõcordauã a perseguirẽ 
Jhesu Christo» (VC); «e achando que 
todos cõcordauam» (VC); «outorgua 
me outrosi que eu cõsenta e cõcorde sem 
nojo ou ẽpacho aos teus amoestamẽtos» 
(VC); «e que cõcordemos cõ elle çedo» 
(VC); «em a sua paixõ cõcordou e 
conueo atees aquelles» (VC); «porque 
nom comcordauam huũas com as 
outras» (VC); «E o corpo de Christo 
comcorde a cadahũa das virtudes ao 
filho» (VC); «Concorda o que disse 
o apostulo» (S); «Concordã en huũa 
coussa» (S); «concordaae as obras que 
me vistes fazer cõ as scripturas dos 
prophetas» (VC); «foy amansado e 
concordado com a geeraçom humanal» 
(VC); «e concordãdo e applicãdo esto 
ao preposito» (VC); «Estay todos 
concordados em oraçõ» (EE); «empero 
todos concordam que he hũa chaue em 
esperiẽçia» (S); «a alma consentindo e 
concordando com ella» (VC); «Segundo 
a carne andar he concordar cõ a voõtade 
della» (VC); «a verdade que concordara 
com obra» (VC); «ou com elles amigauel 
mẽte se concordarem» (SG); «porque 
entom concordaria e seria tal como a 
segunda petiçõ» (VC); «concordarõ as 
vozes de todallas prophecias quanto ao 
curso e aas condiçoões que auiã ante 
dictas de Christo» (VC); «por tal que a 
discordia que era antre elles concordasse 

em hũa fe como verdadeiro a vijndor e 
medianeiro» (VC); «Por tal que a figura 
e a verdade concordassem em esto» 
(VC); «nõ era contraira aa rrazom: mas 
concordaua cõ ella» (VC); «Mas todos 
seus testimunhos non eram perteencentes 
nen concordauã nem conuijnham» 
(VC); «Em aquesto repetiam os dictos 
das testemunhas falsas e concordauam 
com ellas» (VC); «captiuada de toda 
voõtade que nõ concorde cõ a de deus» 
(VC); «assi como nos estormentos 
musicos se nom forem concordadas as 
vozes nom dileitã nem pareçem bem 
aos que as ouuem» (VC); «porque se 
fossem concordados nom seriam ja ditos 
muytos» (VC).

concordavelmente, adv. (de concordável 
+ -mente). De acordo; acordadamente. 
Formas: concordauelmente (S, 1). 
Contexto: «Santo Agostinho e ho mestre 
das Sentẽças e Sãto Thomas de Aquino 
en huũ cõpendio que fez, Guilhermo no 
Raçional concordauelmente dizen que 
creer he en tres maneiras» (S).

concorde, adj. (do lat. concorde-m, este 
de cors, cordis, coração). Que concorda 
com outrem; que está em harmonia com 
sentimentos ou opiniões de outrem. 
Formas: cõcordes (S, 1); concordes 
(S, 1; VC, 1; EE, 1). Contextos: «e 
estabeleçerõ que asi como erã cõcordes 
todos em hũa ffe» (S); «A discordia 
faz as vontades que estam concordes 
desconcordar» (S); «E como tu assy 
achares os homẽs concordes aa tua 
voontade» (VC); «Esta procissom 
dos apostollos com ha qual concordes 
sayrom da cidade» (EE).

concórdia, subs. (do lat. concordia-m). 
Paz e harmonia; comunhão. Formas: 
cõcordia (S, 3; TC, 2; VC, 21; C, 1; 
EE, 5); comcordia (S, 1); concordia (S, 
4; VC, 11; C, 1; EE, 4); concordya (S, 
1). Contextos: «eu averey a cõcordia e 
comuñõ dos sãctos» (S); «se foy uisitar 
os presos ou poer cõcordia ẽtre os mal 
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auiĩdos» (TC); «por bẽ de paz e cõcordia 
nos cõvem tornarmos aos custumes» 
(C); «faça pendença huũ ano e torne aa 
comcordia e paz com elle» (S); «todos 
deuen auer paz e concordia en si» (S); 
«paz e concordia: cõ muyta diligencia» 
(VC); «obediẽcia ao superior concordia 
ao ygual» (EE); «non curey de poer 
concordya e paz antre elles discordados» 
(S).

concorrer, vb. (do lat. concurrere). 
Convergir; juntar-se; acorrer. Formas: 
cõcorrẽ (VC, 1); cõcorrem (VC, 1); 
cõcorrer (VC, 1); cõcorrerẽ (VC, 1); 
cõcorrerõ (VC, 1); cõcorriã (VC, 1); 
cõcurrerõ (VC, 1); concorrẽ (VC, 3); 
concorrendo (VC, 1); concorrerom (VC, 
1); concorressem (VC, 1). Contextos: 
«das quaaes muy bẽ cõcorrẽ em a 
virgẽ Maria» (VC); «sempre ergo os 
oradores som ouuidos se cõcorrem as 
condiçoões que se para esto requerẽ» 
(VC); «deuẽ ante de cõcorrer çertos 
signaaes» (VC); «Onde quer que estas 
tres cousas cõcorrerẽ .s. ffe. humildade. 
e oraçõ» (VC); «eu som testimunha que 
todallas cousas que forõ dictas per os 
prophetas: cõcorrerõ e forom cõpridas 
e verificadas em elle» (VC); «e de cada 
parte cõcorriã e se ajũtauã as matronas» 
(VC); «em aquelle cõcurrerõ tres cousas 
segũdo em çyma he dicto» (VC); «Aa 
qual concorrẽ quatro geeraçoões segũdo 
quatro cousas que lhe conuẽ» (VC); 
«Mas concorrendo aas tres cousas 
sobreditas sempre he ouuida» (VC); 
«todallas nouas e marauilhas aalem 
daquello que se os homẽs ajnda podem 
espantar concorrerom» (VC); «nõ he 
cousa possiuel que todallas cousas que 
forõ dictas de Christo: cõcordassem e 
concorressem em algũa pessoa» (VC).

concrudir, vb. O mesmo que concludir. 
Formas: cõcrudio (S, 1); comcrude 
(EE, 1); concrudio (S, 2). Contextos: «E 
pello segundo cõcrudio todos os outros 
sete da segũda tauoa que pertẽçem aos 

proximos» (S); «e porem se comcrude 
que he verdade do mayor» (EE);E assy 
nosso saluador concrudio todos os dez 
mãdamentos en estes dous» (S).

concubinário, subs., adj. (do lat. medieval 
concubinarius, a, um). Concubinato; 
união de não casados; que ou aquele 
que vive em concubinato. Formas: 
cõcubinario (S, 1); concobinario (S, 
4); concubinario (S, 2). Contextos: 
«Outrosi diz do pubrico e notorio 
cõcubinario non deue ser rreçebido 
o corpo de Deus» (S); «E esto dizẽ 
alguũs que he no concobinario» (S); 
«os sacramentos do saçerdote que 
esta en pecado mortal ou he pubrico 
concobinario» (S); «assy como sse 
confesasse que era concubinario e 
estouese ẽ outro semelhauel pecado 
mortal» (S); «non deuẽ ouuir a myssa 
do saçerdote concubinario publico e 
notorio» (S).

concupicível, adj. (do lat. concupiscibile-m). 
O mesmo que concupiscível: cobiçável; 
que desperta a concupiscência. Formas: 
cõcupiçiuel (VC, 1); concupiçiuel (VC, 
1). Contextos: «e a virtude cõcupiçiuel 
perdeo a promteza que ante auia» (VC); 
«ou em tres forças da alma ou potencias 
que som racional. e concupiçiuel. e 
jraçiuel» (VC).

concupina, subs. (do lat. medieval 
concubina-m). O mesmo que concubina: 
amante; amásia; barregã Formas: 
concupinas (C, 1). Contexto: «Pero se 
os taaes clerigos prouuer casar com as 
ditas suas concupinas e dentro de trinta 
dias as reçeberem em façe de ygreja por 
suas molheres» (C).

concupinário , subs. O mesmo que 
concubinário. Formas: comcupinarios 
(C, 1). Contexto: «Item consirando 
nos quam grande he ho peccado dos 
comcupinarios e quantas penas sam 
escritas em dereito contra os saçerdotes, 
relegiosos e clerigos que o som notorios» 
(C).
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concupiscência, subs. (do lat. concupiscen-
tia-m). Desejo libidinoso; luxúria; sen-
sualidade. Formas: cõcupiscẽcia (VC, 
3); cõcupiscẽçia (VC, 1); cõcupisçẽçia 
(S, 1); cõcupiscencia (VC, 2); con-
cupiscencia (VC, 2); concupiscençia 
(VC, 1). Contextos: «A cõcupiscẽcia 
carnal e a gulla som duas senhoras tuas 
e minhas escrauas» (VC); «e outorgua 
me trilhar toda soberba e cobijça e 
auareza e cõcupiscẽçia da carne» (VC); 
«vnusquisque temptatur a cõcupisçẽçia 
sua» (S); «em a qual querees veer e seer 
justos cõ vaydade e cõcupiscencia» 
(VC); «mas poõe tu freo aa tua concu-
piscencia» (VC); «mais ligeira cousa 
he de pellejar contra a concupiscençia 
da carne e contra si mesmo que cõtra a 
maa molher» (VC).

conde, subs. (do lat. comite-m). Título de 
nobreza. Formas: cõdes (VC, 1; HV, 2; 
C, 1); condes (S, 2; VC, 1). Contextos: 
«vee os duques cõdes e varões» (VC); 
«duques, marqueses, prellados e cõdes 
e outros quaes quer fidalgos» (C); «O 
emperador avia ajuntado suas cortes 
de todos os nobres de seu emperio assy 
de Reys como de cõdes e biscõdes e 
caualleyros» (HV); «E esto mesmo se 
entẽde dos duques e marqueses, condes, 
varões e ricos homens e caualeiros» 
(S); «Elles sõ os seus barrões e condes 
e donzees e moços de camara e a 
deestradores» (VC). 

condempção ,  subs. O mesmo que 
condenação. Formas: cõdẽpçõ (VC, 
1); comdempçom (VC, 1). Contextos: 
«e entõ filha elle o sacramento de tã alta 
cousa por seu juyzo e cõdẽpçõ» (VC); 
«e outrossy auya doo da prisom. e da 
comdempçom. e de seer crucificado» 
(VC).

condempnado, subs. (do lat. condemnatu-
-m). O mesmo que condenado: o que foi 
declarado culpado. Formas: cõdempna-
dos (EE, 1); cõdẽpnados (VC, 2); con-
dempnados (VC, 2; EE, 1); condẽpnados 

(VC, 1). Contextos: «na qual os cõ-
dempnados a morte atada huũa pedra ao 
pescoço eram lan[ça]dos no mar» (EE); 
«cõ diligẽcia da vida dos outros com os 
cõdẽpnados se vay ao jnferno» (VC); «se 
apartãdo os dos bẽauẽturados e ajũtãdo 
os aos cõdẽpnados» (VC); «os corpos 
dos justiçados e condempnados nom 
deuem seer tirados dos tormentos sem 
licença» (VC); «a puniçõ e vingança en 
os condempnados onde ẽxecuta» (EE); 
«Paramentes como com os treedores e 
condẽpnados he contado» (VC).

condempnadoiro, adj. (de condenado + 
-oiro). O mesmo que condenadoiro: que 
é condenado. Formas: cõdempnadoira 
(VC, 1); condẽpnadoira (VC, 1); 
condẽpnadoiros (VC, 2). Contextos: 
«por mostrar que a alma fria e 
negligente he cõdempnadoira» (VC); 
«demostrallahas seer condẽpnadoira 
per muytas razoões» (VC); «soomẽte 
sõ os homẽs condẽpnadoiros porque 
pecarõ mais ajnda porque nõ fezerõ bẽ» 
(VC); «no dia do juizo os homẽs sejã 
condẽpnadoiros» (VC).

condenação, subs. (do lat. condemnatione-
-m). Ato ou efeito de condenar; sentença 
que confirma a culpabilidade de um 
réu; reprovação. Formas: cõdãpnaçõ 
(VC, 1); cõdempnaçõ (VC, 3); cõdemp-
naçom (VC, 1); cõdenaçõ (S, 1; EE, 
1); cõdẽpnaçõ (VC, 11); cõdẽpnaçom 
(VC, 1); condempnaçõ (VC, 3); con-
dempnaçom (VC, 6); condenaçõ (S, 1); 
condenaçom (EE, 1); condenaçon (S, 1); 
condennaçom (EE, 1); condẽpnaçõ (VC, 
7); condepnaçom (S, 1); condẽpnaçom 
(VC, 2; EE, 1). Contextos: «e per sau-
daçom se procuraua cõdãpnaçõ» (VC); 
«e he dampnoso quando mujtos som 
causa de cõdempnaçõ» (VC); «som 
feitos amjgos e concordados em alguũa 
cõdempnaçom dalguem» (VC); «nõ 
ganhara remisõ nẽ indulgençia, mas 
cõdenaçõ» (S); «porque na cõdẽpnaçõ 
do homẽ aa morte nõ se deuẽ creer ou 
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filhar jnquiriçõ de ligeiro» (VC); «E po-
derio de julgar e determinar per sentẽça 
de absoluçõ ou cõdẽpnaçom» (VC); 
«Daqueste artigoo da condempnaçõ de 
Christo aa morte» (VC); «ally entra elle 
por juizo e condempnaçom daquelle que 
o reçebe» (VC); «E leesse que en o dia 
do juyzo noso señor e saluador Jhesu 
Christo ẽ a condenaçõ dos maaos dira» 
(S); (numqua veera a morte) .s. da con-
denaçom eternal» (EE); «morte e juizo 
e condenaçon toma e reçebe» (S); «tem 
em sy manifesta cousa da sua conden-
naçom» (EE); «per condẽpnaçõ eternal 
e per meritos de justiça» (VC); «Quẽ faz 
horaçon sen deuaçõ condepnaçom pede» 
(VC); «ca hy nõ ha logar de redẽpçon 
satisfaçon: mas de condẽpnaçom» (EE).

condenar, vb. (do lat. condemnare). 
Proferir sentença num tribunal contra 
alguém; castigar.  Formas:  auia 
cõdẽpnada (VC, 1); cõdampna (VC, 1); 
cõdãpna (VC, 1; EE, 1); cõdãpnar (VC, 
1); cõdapnaras (TC, 1); cõdapne (C, 1); 
cõdempna (VC, 3); cõdempnã (VC, 1); 
cõdempnaaes (VC, 1); cõdempnado (EE, 
1); cõdempnados (VC, 2; EE, 1); 
cõdempnar (VC, 2); cõdempnara (VC, 
1; EE, 1); cõdempnarẽ (VC, 1); 
cõdempnarom (VC, 2); cõdempnarse 
(EE,  1) ;  cõdempnauã (VC,  1) ; 
cõdempnou (VC, 1); cõdena (VC, 1); 
cõdenado (C, 4); cõdenados (C, 3); 
cõdenamos (C, 5); cõdenar (HV, 1); 
cõdenpna (VC, 1); cõdẽpna (VC, 3); 
cõdẽpnã (VC, 3); cõdepnado (C, 4); 
cõdẽpnado (VC, 3); cõdẽpnãdo (VC, 1); 
cõdepnados (C, 2); cõdẽpnados (VC, 3); 
cõdẽpnalla ham (VC, 1); cõdẽpnallaha 
(VC, 1); cõdẽpnallohã (VC, 1; EE, 1); 
cõdẽpnallos ham (VC, 1); cõdẽpnam 
(VC, 1); cõdepnamos (C, 2); cõdẽpnar 
(VC, 7; EE, 2); cõdẽpnar se (VC, 1); 
cõdẽpnar vos hã (VC, 1); cõdẽpnara 
(VC, 1); cõdẽpnarõ (VC, 1); cõdẽpnas 
(VC, 1); cõdẽpnasse (VC, 1); cõdẽpnees 
(EE, 1); cõdẽpnemos (VC, 3); cõdẽpno 

( V C ,  1 ) ;  c õ d ẽ p n o u  ( V C ,  3 ) ; 
comdempnado (VC, 2); comdempnãdoos 
(VC, 1); comdempnados (VC, 1); 
comdempnara (VC, 1); comdempno[u] 
( V C ,  1 ) ;  c o m d e n a d o s  ( C ,  1 ) ; 
comdepnamos (C, 1); comdẽpnou (VC, 
1); condampna (VC, 1); condampnas 
(VC, 1); condampnemollo (EE, 1); 
condapna (S, 1); condãpna (VC, 1); 
condapnados (S, 1); condãpnam (VC, 1); 
condempna (VC, 1); condempnada (VC, 
1; EE, 1); condempnado (VC, 8); 
condempnados (VC, 3;  EE,  1) ; 
condempnallos ha (VC, 1); condempnam 
(EE,  1) ;  condempnar  (VC,  4) ; 
condempnara (EE, 1); condempnarom 
(VC, 2); condempnasse (VC, 1); condena 
(S, 1); condenado (C, 2); condenamos 
(C, 1); condenar (TC, 1); condene (EE, 
1); condepna (TC, 1); condẽpna (VC, 1); 
condẽpnada (VC, 1); condẽpnado (VC, 
3; EE, 1); condẽpnado es (HV, 1); 
condẽpnado he (VC, 1); condẽpnados 
(VC, 3); condẽpnando os (VC, 1); 
condepnar (S, 1); condẽpnar (VC, 6; HV, 
1); condẽpnara (VC, 1); condẽpnarẽ 
(VC,  1) ;  condẽpnar ia  (VC,  1) ; 
condẽpnarõ (VC, 1); condẽpnarõ no 
(VC, 1); condẽpnas (VC, 1); condẽpnaua 
( V C ,  1 ) ;  c o n d ẽ p n e  ( V C ,  1 ) ; 
condẽpnemollo (EE, 1); condẽpno (VC, 
1);  condẽpnou (VC, 1;  EE,  1); 
condepnouo (S, 1); cõpdanã (TC, 1); era 
cõdempnado (VC, 1); era condempnado 
(VC, 1); era condẽpnado (VC, 1); estaua 
cõdepnado (S, 1); for comdepnado (S, 
1); forõ cõdepnados (EE, 1); forõ 
cõdẽpnados (EE, 1); fose condenado (S, 
1); fosse condempnado (VC, 1); fosse 
condẽpnado (VC, 1); fossem cõdẽnados 
(HV, 1); fossem cõdẽpnados (VC, 1); foy 
cõdenado (S; 1; HV, 1); foy cõdẽnado 
(VC, 1); foy cõdẽpnado (VC, 1); foy 
c o m d e m p n a d o  ( V C ,  1 ) ;  f o y 
condempnado (VC, 3); foy condẽpnado 
(VC, 1); he cõdanado (TC, 1); he 
cõdẽpnada (VC, 1); he cõdẽpnado (VC, 
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1); he cõdepnado (S, 1); he condempnado 
(S, 1); he condẽpnado (S, 1); seer 
cõdẽpnado (VC, 1); seer condempnados 
(VC, 1); seer condennada (EE, 1); seer 
condepnado (S, 1); seera cõdẽpnado (EE, 
1); seera comdempnado (EE, 1); seerdes 
cõdẽpnados (VC, 1); seeres cõdẽpnados 
(VC, 1); seja cõdepnado (VC, 1); seja 
c o n d ẽ p n a d o  ( V C ,  2 ) ;  s e j a a e s 
condẽpnadas (VC, 1); sera cõdẽpnado 
(VC, 1); sera condempnado (EE, 1); serã 
cõdepnados (S, 1); serã cõdẽpnados (VC, 
1); sera condempnado (VC, 1); seram 
condempnados  (VC,  1 ) ;  s e r a s 
cõdempnado (VC, 1); serees cõdẽpnados 
(EE, 1); seriam cõdempnados (VC, 1); 
sõ cõdẽpnados (VC, 1); som cõdepnados 
(S, 1); som cõdẽpnados (VC, 2); som 
c o n d e m p n a d o s  ( V C ,  1 ) ;  s o m 
condẽpnadas (VC, 1); som condẽpnados 
(VC, 2); star comdempnado (VC, 1). 
Contextos:  «prouasse que auia 
cõdẽpnada e doestada a soberua» (VC); 
«e assy a vossa sentença vos cõdampna» 
(VC); «o qual julga e cõdãpna» (EE); 
«todo nosso tẽpo deguastamos em 
cõdãpnar todollos outros» (VC); 
«Senhor tu cõdapnaras todos os que falã 
mĩtira» (TC); «e pede ao dito uigairo que 
lhe cõdapne o dito quereloso» (C); «e 
per seu feyto cõdempna os velhos 
perfiosos» (VC); «e feyta meẽçom da 
pena dos perfiosos sempre cuyda que 
dizẽ por ella e que a cõdempnã» (VC); 
«Vos me menospreçaaes como puro 
homẽ. e cõdempnaaes como malicioso» 
(VC); «(Ja he julgado) .s. cõdempnado 
p o r  d i u i n a l  s e n t ẽ ç a »  ( E E ) ; 
«(cõdempnados) ẽ corpo e alma» (EE); 
«porque elle vyera nõ por perder e 
cõdempnar o que acha» (VC); «dando 
sentença pellos escolheitos (quẽ 
cõdempnara)» (EE); «lhe fallauã 
brãdamẽte pera o accusarẽ e cõdempnarẽ» 
(VC); «elles cõdempnarom per sua 
meesma sentença» (VC); «saluo 
cõdempnarse cõ sua boca» (EE); «e eram 

semelhantes ao phariseu que se 
justificaua e cõdempnauã os outros» 
(VC); «Dessi cõdempnou a maliçia dos 
judeos» (VC); «e ajnda que o negue e 
escuse elle ho cõdena e faz seer medroso» 
(VC); «auemollo por cõdenado em 
trezentos reaaes» (C); «avemos por 
cõdenados em mil reaaes» (C); «e seram 
por ysso cõdenados» (C); «nos o 
cõdenamos qual quer delles que ao dito 
termo negligẽte for» (C); «tinha de 
asoluer e de cõdenar» (HV); «porque 
quando dãpna ou cõdenpna os maaos 
justa cousa he» (VC); «e ẽ este caso tal 
elle julgãdo a outro cõdẽpna si meesmo» 
(VC); «e como o cõdẽpnã  como 
arreneguador e blasfemador» (VC); «o 
auemos por cõdepnado ẽ tres cruzados 
douro» (C); «e escarnicido cõdẽpnado 
aa morte» (VC); «e que elle o julguasse 
absoluẽdoo ou cõdẽpnãdo» (VC); «os 
avemos por cõdepnados em tres cruzados 
douro» (C); «e se cõdẽpnados hã de seer 
porque pronũciaaes vos a sentẽça ante 
que vejaaes a culpa?» (VC); «(cõ esta 
geeraçõ) dos judeos (e cõdẽpnalla ham)» 
(VC); «cõ aquesta geeraçõ muyto astrosa 
e cõdẽpnallaha» (VC); «e cõdẽpnallohã 
a morte» (VC); «porque nom creerõ e 
cõdẽpnal los  ham» (VC);  «nom 
cõdẽpnam alguẽ que primeiro nom ouçã 
a acusaçom dada contra elle» (VC); «nos 
o cõdepnamos em tres dobras douro» 
(C); «Cõsijra tu quã piadosamẽte e cõ 
que cautella liurou aquella que justamẽte 
podera cõdẽpnar se quisera» (VC); «nõ 
queyraaes cõdẽpnar» (EE); «Bẽ ensinar 
e malviuer nõ he outra cousa senõ 
cõdẽpnar se cõ sua lingoa» (VC); «e 
cõdẽpnar vos hã de mẽtira que dissestes 
cõtra my» (VC); «a minha boca me 
cõdẽpnara» (VC); «Os principes dos 
sacerdotes cõdẽpnarõ a Christo como 
culpado e mereçedor de morte» (VC); 
«porque se o assy fazes nõ cõdẽpnas a 
elle. mas a ty» (VC); «E portanto o fez 
primeiro presentar a Ãnas e porque se 
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Ãnas o cõdẽpnasse primeiro que elle 
fosse mais sem culpa e escusado» (VC); 
«e se por ventura por fraqueza humana 
vos acõteçer julgar cõ sospeiçõ, nõ 
cõdẽpnees» (EE); «Defende o senhor 
que nõ julguemos sãdiamẽte o proximo 
nẽ o cõdẽpnemos» (VC); «dizẽdo lhe tu 
boo Jhesu: nẽ eu te cõdẽpno» (VC); «cõ 
desperaçõ se cõdẽpnou a morte» (VC); 
«e que auyã por ello comdempnado» 
(VC); «Desy reprehende o senhor os 
sabedores da ley comdempnãdoos da 
infimta deuoçõ e falsa religiõ» (VC); 
«faz seer mais comdempnados aquelles 
que a ouuerom e mostrarom e viuerom 
mal» (VC); «e Pyllato o comdempnara 
a morte» (VC); «Veemdo que se 
subjuguauã ao imperio dos romaãos: 
comdempno[u] Jesu como aquelle que 
husurpaua o poderio de Çesar» (VC); 
«Ca nom seram por elle comdenados ao 
jnferno» (C); «o comdepnamos em 
espeçial nesta constituiçam em dous 
cruzados» (C); «e comdẽpnou  a 
jgnoscente ao tormento deshonrrado da 
cruz» (VC); «e porem com affirmaçom 
os condampna Christo que aueram penna 
nom pequena» (VC); «e condampnas o 
ac to r  e  dador  da  v ida»  (VC) ; 
«condampnemollo aa morte muyto 
vergonhosa» (EE); «polla qual a clerizia 
da clamores e Deus os condapna» (S); 
«o justo soberbo que presumjndo da sua 
justiça condãpna os outros» (VC); «estes 
serã julgados e condapnados» (S); «por 
a semelhança de sanctidade ou relligiõ 
que teẽ condãpnam os outros e louuã sy 
meesmos» (VC); «aquelle juiz ou 
executor da justiça que ho condempna» 
(VC); «tomou ha huũa proue e fraca 
neçia e condempnada a morte» (EE); «E 
foy legado como ladrom e acusado e 
condempnado como ladrom» (VC); 
«pel lo  mesmo juyzo se  mostrã 
condempnados» (EE); «(perdellos ha) e 
condempnallos ha» (VC); «e esto he 
manifestamẽte contra aquelles hereticos 

que condempnam o matrimonio» (EE); 
«era poderoso de o soltar e condempnar» 
(VC); «Quem condempnara, saluo Jhesu 
Christo o qual morreo» (EE); «Entom 
aquelles todos o condempnarom e 
respondendo diserom. mereçedor he de 
morte» (VC); «pera o apresentarem ao 
juiz criminal cruel e maao que o 
condempnasse aa morte» (VC); «dana e 
condena a alma propia» (S); «sera por 
ysso condenado» (C);  «nos  ho 
condenamos em huum cruzado douro 
pera as obras da nossa see e nosso 
meirinho» (C); «Se deu testimunho 
contra seu proximo polo fazer condenar» 
(TC); «non tem cousa por onde se 
condene» (EE); «Ca tall nõ condepna 
ell, mais aquelles que cõtra ell derõ aquel 
falso testemunho» (TC); «Christo 
reprehende e condẽpna assy como cousa 
maa o desejar cobijçoso» (VC); «he em 
elle condẽpnada a soberba» (VC); «e ho 
emtregarõ e darõ condẽpnado aas gentes 
para o escarneçerẽ» (EE); «Jacob 
condẽpnado es a morte» (HV); «e 
condẽpnado he per esta oraçõ» (VC); 
«Desy reprehendẽ os sabedores da ley 
condẽpnando os da maa e desuairada 
declaraçõ que dauã aa ley» (VC); 
«poderyo e jurdiçõ pera absoluer e 
condepnar» (S); «E Judas e os outros nõ 
soomente som de deslouuar e doestar. 
mas de condẽpnar» (VC); «deus he 
misericordioso e nom nos condẽpnara 
tam aginha nem por cousas ligeiras» 
(VC); «por nõ dar ocasyõ ou causa de o 
condẽpnarẽ aaquelles que aquello lhe 
punhã» (VC); «quẽ condẽpnaria pois 
que deus he que a justifica» (VC); «per 
sua pois sentença e confissom se 
condẽpnarõ» (VC); «e seendo nom 
justos condẽpnarõ no jniustamẽte» 
(VC); «Oo Pillatus tu te condẽpnas com 
tua voz e com tua sentença» (VC); «per 
seu  mal ic ioso  juyzo  ju lgaua  e 
condẽpnaua» (VC); «pois qual sera o 
que condẽpne seja ouuida daqui adeãte 
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a tua voz vay e jamais nõ queiras pecar» 
(VC); «Condẽpnemollo aa morte aa 
morte vergonhosa» (EE); «te condẽpno: 
vay te» (VC); «a Pillatus que por fauor 
dos judeus e medo de Çesar o condẽpnou 
i n ju s t amen te  aa  mor t e»  (EE) ; 
«condepnouo dizẽdo: tomadeo e segũdo 
vossa ley o julgade» (S); «os malfeytores 
cõpdanã a morte per os algozes que os 
matã per mãdado da iustiça» (TC); 
«porque duas pessoas pecarõ gostãdo o 
pomo defeso donde era cõdempnado o 
linhagem humanal» (VC); «pello qual 
estaua cõdepnado ao inferno» (S); «sse 
for comdepnado em çerta ssoma de 
dinheiro ou outra coussa» (S); «forõ 
cõdepnados a morte» (EE); «sse o 
confesase em juizo ou fose condenado 
per testemunhas» (S); «e que fosse 
condempnado o jgnoscemte» (VC); 
«todos aquelles que fossem cõdẽnados a 
morte de crimẽ de treyçã» (HV); «Como 
foy cõdenado Pilatus ao diaboo» (HV); 
«foy condẽpnado ou morto de muy torpe 
morte» (VC); «quẽ se pode confesar e 
nõ quer per despreço he cõdanado» 
(TC); «quãdo he condẽpnado ou quando 
ho confesou ẽ juyzo» (S); «e seer 
cõdẽpnado a morte muy deshonrrada» 
(VC); «seera cõdẽpnado ao fogo do 
jnferno» (EE); «por seerdes cõdẽpnados 
aa morte» (VC); «nẽ dizer dalguũ que he 
digno de cõdẽpnaçõ (e nõ seeres 
cõdẽpnados)» (VC); «por tal que cada 
huũ per sy seja cõdepnado» (VC); «por 
tal que por vingança da minha morte nom 
sejaaes condẽpnadas com os increeos e 
infiees» (VC); «(Sera condempnado.) de 
eterna dampnaçom» (EE); «E estes nõ 
seram julgados e serã cõdepnados» (S); 
«(sera condempnado) per condẽpnaçõ 
eternal» (VC); «E os injustos muyto mais 
seram condempnados e confusos» (VC); 
«Das tuas palauras meesmas seras 
cõdempnado» (VC); «e nõ serees 
cõdẽpnados perdoay, e seeruos ha 
perdoado» (EE); «porque se elles 

creessem seriam saluos e se nõ creessem 
seriam cõdempnados e souertidos» 
(VC); «a mayor parte que poucos se 
saluã. respecto dos que sõ cõdẽpnados» 
(VC); «Hũa he o inferno dos que som 
cõdepnados» (S); «e a mentira som 
condẽpnadas per pẽnas de juyzo diuinal» 
(VC); «Veyo star comdempnado e 
chamauao como rey» (VC).

condescender, vb. (do lat. condescendere). 
Consentir; ceder; transigir. Formas: 
cõdesçẽdẽdo (VC, 1); cõdesçẽdeo (VC, 
1); cõdescẽder (VC, 1); cõdesçẽder (VC, 
1); cõdescẽdes (VC, 1); cõdescende (VC, 
1); cõdesçendeo (VC, 1); condesçendem 
(VC, 1); condescendeo (VC, 1); 
condescendia (VC, 1). Contextos: 
«E Jhesu outorguãdo o que queria 
cõdesçẽdẽdo a elle muy piadosamente 
lhe declarou os preçeptos da ley» (VC); 
«nom soomẽte cõdesçẽdeo a elles em 
carne mas ajnda em a voõtade» (VC); «A 
quinta razõ por lhe ensinar per obra como 
elle deuia cõdescẽder aos seus subditos 
nõ ẽbarguãdo que grauemẽte pecassem» 
(VC); «quis por certa cousa cõdesçẽder 
aa malicia dos phariseos» (VC); «tanto 
nos fazes magnifesta quanto mais 
cõdescẽdes aas nossas infirmidades» 
(VC); «A ignorãcia bem cõdescende 
e se abranda per razõ» (VC); «assi 
cõdesçendeo e proueo algũas vezes aas 
jmperfeiçoões dos fracos» (VC); «ou por 
outra cousa que os çegua condesçendem 
e outorguã» (VC); «como condescendeo 
aa jmperfeiçõ dos emfermos» (VC); 
«E veendo os judeos que Pillatus nom 
condescendia nem se mouia por seus 
braados. começarom a legar outras 
razoões» (VC).

condição, subs. (do lat. conditione-m). 
Circunstância; qualidade requerida; 
classe social. Formas: cõdiçã (C, 1); 
cõdiçam (C, 2); cõdiçõ (S, 2; TC, 2; 
VC, 32; C, 3; EE, 1); cõdiçõees (S, 1); 
cõdições (VC, 2; C, 3); cõdiçom (TC, 
1; VC, 6); cõdiçon (S, 3); cõdiçonees 
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(S, 1); cõdiçoões (VC, 10; EE, 2); 
cõdyçom (TC, 1); comdiçõees (S, 1); 
comdiçom (TC, 1; VC, 2); comdyçom 
(S, 1); condiçam (C, 3); condicçom (VC, 
1); condicçoões (VC, 1); condiçõ (SG, 
1; S, 10; VC, 24; HV, 1); condiçõees (S, 
7); condições (S, 1; VC, 4); condiçom 
(S, 6; TC, 1; VC, 15; EE, 1); condiçon 
(S, 8); condiçoões (VC, 18; EE, 2); 
condyçõees (S, 1); condyçom (S, 2; 
TC, 1); coomdiçoẽs TC, 1). Contextos: 
«dizemos circũstãcias aquelas que 
ham cõdiçõ algũa que se chega a 
alguũ pecado» (TC); «nos de qual quer 
cõdiçõ sejamos (em Christo)» (EE); 
«Ha oraçom deue aver treze cõdiçõees» 
(S); «falla nas cõdições que ham dauer 
aquelles que ham de tomar ordeẽs e auer 
benefiçios» (C); «o que o apresemtar por 
tal cõdiçom he suspenso do ofycio por 
tres anos» (TC); «e ante que se cõprisse 
a cõdiçon se casase cõ algũa sua parẽta» 
(S); «quantas cõdiçonees sse requerem 
na oraçom» (S); «e assi som aqui postos 
em este mũdo homẽs de cõdiçoões e 
stados desuayrados» (VC); «esto te faço 
com cõdyçom que se morreres daquesta 
door que seias asolto» (TC); «Como quer 
que o apostolo pos estas comdiçõees 
aos bispos» (S); «o bispo que ordena 
alguũ cõ comdiçom que nũca lhe peça 
beneficio he logo suspẽso das ordẽs» 
(TC); «A octaua o estado e comdyçom 
do pobre» (S); «e cõ condiçam que 
os rendeiros o soportem no spiritual» 
(C); «A nona condicçom he que som 
verdadeyros» (VC); «E se nos tomarmos 
aquestas cousas das suas affecçoões e 
das suas condicçoões e ouuermos tal 
custume e voontade esto aparelha o 
caminho para o çeeo» (VC); «ssaluo 
aos que de sua natura e condiçõ ho som 
ou forom criados delicados» (S); «e na 
oraçom ssejam as condiçõees que sse 
diram no capitolo sseguinte» (S); «em 
a qual se descobrem as maas condições 
que ante da confisam sam encubertas» 

(VC); «quẽ receber as ordens so tal 
condiçom he sospenso das ordens ataa 
que despẽsem con ele» (TC); «ou poser 
outra qual quer condiçon» (S); «aqui 
toca das condiçoões do maao pastor .s. 
do asoldadado» (EE); «E ho apostolo 
põe .xiiij. condyçõees por outra maneira» 
(S); «se lhe uem de sua condyçom, se do 
custume» (TC); «seguẽ e das circũstãcias 
e das coomdiçoẽs de cada hũa pesoas de 
qualquer estado que seia» (TC).

condicional, adj. (do lat. conditionale-m). 
Que depende de uma condição; incerto; 
provisório. Formas: cõdiçional (VC, 
1); condiçional (VC, 1). Contextos: 
«Onde a saluaçõ dos boõs he neçessaria 
per neçessidade da cõsequencia ou per 
neçessidade cõdiçional mas nõ per 
neçessidade absoluta» (VC); «duas 
sõ as neeçessidades hũa simplez assi 
como a neeçessidade que he de todollos 
homẽs seerẽ mortaaes outra ha hy que 
he condiçional» (VC).

condicionalmente, adv. (de condicional 
+ -mente). De modo condicional; Pro-
visoriamente. Formas: cõdicionalmẽte 
(VC, 1); cõdiçionalmẽte (VC, 1). Con-
textos: «E faze se a predestinaçõ de deus 
cõdicionalmẽte» (VC); «pois que assy 
cõdiçionalmẽte e nõ doutra guisa nõ 
perdoara o nosso pecado» (VC).

condigno, adj. (do lat. condignus, a, 
um). Justo; merecido; digno. Formas: 
cõdigna (VC, 1); cõdignas (VC, 1); 
com digna (VC, 1); condigna (VC, 
1); condignas (VC, 1); condigno (VC, 
1). Contextos: «E por tanto quãdo o 
sacerdote nom da penna cõdigna aos 
pecados» (VC); «Nõ som cõdignas as 
paixoões daqueste mũdo ou daqueste 
tẽpo» (VC); «porque se o peccado nom 
for primeyro perdoado per bauptismo 
e peendença mereçedor ou com digna 
nom podera alguẽ entrar no regno dos 
çeeos» (VC); «Quãdo cuydas tu que 
auera fim a pẽna dalguũ peccador que 
caaeo em muytos pecados que para fazer 
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condigna satisfaçom por cada huũ dos 
pecados mortaaes» (VC); «que cousas 
ou que graças te farey eu a ty que sejam 
condignas e perteençentes» (VC); «soo 
abastaria a fazer sua alteza do eterno 
regno de condigno herdeira juridica» 
(VC).

condimento, subs. (do lat. condimentu-m). 
Tempero. Formas: condimento (VC, 
1). Contexto: «se for comparado ao 
condimento daquelle vinagre» (VC).

condir, vb. (do lat. condire). Temperar; 
preparar. Formas: cõdidas (VC, 1); 
condindo (VC, 1); som cõdidos (VC, 1). 
Contextos: «deuẽ seer assy cõdidas e 
salgadas» (VC); «nẽ os condindo (Entom 
em que se salgarõ)» (VC); «per a qual os 
homeẽs som cõdidos e salgados» (VC).

condissilho, subs. (do lat. codicillu-m). 
O mesmo que codicilo: aditamento a 
um testamento; documento particular 
com as últimas vontades de alguém. 
Formas: cõdissilho (VC, 1). Contexto: 
«assy como jurar falso porque guarde 
as cousas que alguẽ pos ẽ sua guarda e 
cõdissilho» (VC).

condutar, vb. (do lat. medieval conductare). 
Comer pão com conduto. Formas: 
cõdutã (VC, 1); condutallo (VC, 1). 
Contextos: «Aquelles cõdutã o pam da 
vida e ffe» (VC).

conduto, subs. (do lat. conductu-m). 
Alimento que se come com o pão; 
presigo. Formas: cõducto (VC, 3); 
cõductos (VC, 1); cõduto (VC, 4); 
condoyto (TC, 1); conducto (VC, 1). 
Contextos: «E os dous peyxes que som 
cõducto pera estes paães som o temor» 
(VC); «quando a boca se delleita nos 
cõductos. e mãjares entõ morre a alma 
daquelle que os come» (VC); «E deu 
peixes por cõduto a demostar que ao pã 
da pallaura de deus deue seer emadido 
e acreçentado exẽplo» (VC); «E mais se 
poder e deue ieiũar algũas coresmas a 
condoyto coresmal» (TC); «he por todo 
conducto auer sal e fame» (VC).

cónego, subs. (do grego κανονικός, pelo 
lat. canonicu-m). Clérigo membro de 
um cabido com privilégio eclesiástico. 
Formas: conego (S, 1; C, 1); conegos 
(S, 3; C, 11); coonego (TC, 1); coonigos 
(VC, 1). Contexto: «asi como monje, 
conego ou rreligeoso» (S); «e o monje 
ou conego que sem liçença for achado 
fora do mosteiro, mandamos que seja 
preso» (C); «qual quer que seja e 
conegos rregrãtes» (S); «Os mantões 
das dignidades e conegos seram pello 
chaão» (C); «Ca se he raçoeiro logo 
queria ser priol ou coonego» (TC); «em 
a ygreja soo onde resurgio o senhor 
dizẽ os coonigos auẽdo para ello special 
prerogatiua» (VC).

cónego regrante, subs. Cónego que segue 
determinada regra religiosa. Formas: 
coonigos regrantes (VC, 2); coonigos 
regrãtes (VC, 1); coonigos regurantes 
(VC, 1). Contextos: «E som no monte 
Syom duas capellas em que ha coonigos 
regrantes com abbades» (VC); em a 
qual soya auer coonigos. regrãtes com 
abbade segundo a regula de sancto 
Agustinho» (VC); «e auia em ella 
coonigos regurantes» (VC).

conexão, subs. (do lat. connexione-m). 
Ligação. Formas: conexõ (VC, 1). 
Contexto: «porque aly he o sãgue per 
conexõ ou per mestura» (VC).

confazer, vb. (de com- + fazer). Consagrar; 
fazer juntamente com outrem; compor. 
Formas: cõfaz (VC, 5); cõfazee (VC, 
1); cõfazendoo (VC, 1); cõfazer (VC, 
3); cõfeitas (VC, 1); confaz (VC, 
3); confazemos (VC, 1); confazer 
(VC, 1); confazesse (VC, 1); confeyta 
(VC, 1); forẽ cõfeitas (VC, 1); forem 
confeytas (VC, 1). Contextos: «Mas 
ajnda daquestas tres cousas nõ se cõfaz 
bem o vnguẽto sem auer hy do olyo da 
misericordia diuinal» (VC); «das quaaes 
cousas se cõpooẽ e cõfaz o vngẽto dos 
actiuos» (VC); «(fazee) ou cõfazee e 
cellebraae (filhaae) e daae» (VC); «que 
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o tãgua todo cõfazendoo e cõsagrãdo 
ou filhãdoo per comunhõ» (VC); «O 
poderio de cõfazer o corpo verdadeiro 
de Christo foy dado aos discipollos em 
a cea» (VC); «de guisa que lhes leuees 
per demandas cõfeitas o dereito que por 
vergonha leixaaes de lhes roubar» (VC); 
«E em aqueste dia outrossy se confaz o 
crisma cõ que beenzẽ e vngẽ as fontes» 
(VC); «deuemos dauer nos que nõ soo 
tocamos o seu corpo. mas o confazemos 
e filhamos» (VC); «milhor he absteerse 
de confazer ou cellebrar o sacramento 
da eucharistia aquelle que tem ordem de 
sacerdocio» (VC); «E confazesse aqueste 
vnguẽto de mirra. e de alloes» (VC); 
«aue a meezinha confeyta daqueste 
precioso sangue» (VC); «saluo se 
forẽ cõfeitas cõ mel de amor» (VC); 
«Quaaesquer boõas obras que sejam nom 
som cousa se nam forem confeytas ou 
adubadas com humildade» (VC).

confecção, subs. (do lat. confectione-m). 
Ato ou efeito de confecionar; preparação; 
mistura de vários ingredientes. Formas: 
cõfecçom (VC, 1); cõfecçoões (VC, 1); 
cõfeiçoões (VC, 3); confeiçoões (VC, 
5); confeyçoões (VC, 2). Contextos: «e 
aquesto como almofariz em que as moyo. 
e faço cõfecçom semelhauel da qual 
nom ha hy phisico que a possa fazer» 
(VC); «cõ perfumes e cõfecçoões pera o 
vngirem cõ specias de virtuosas obras» 
(VC); «nõ pode fazer huũ tendeyro cõ 
aluyade. ou cõ outras cõfeiçoões porque 
sobre a terra se tornou tã ruyuo» (VC); 
«E nõ sey quaaes mesturas e confeiçoões 
temperẽ o papo» (VC); «e em aquellas 
specias e confeiçoões se entende a 
verdade das virtudes» (VC); «Deue 
outrossy seer vngido com vnguentos 
e confeyçoões per feruor e deuoçom» 
(VC); «forom comprar speciarias e 
confeyçoões para fazerem vngentos para 
vngirem o sagrado corpo de Jesu» (VC).

confeito, subs. (do lat. confectu-m). 
Preparado; pílula com fins terapêuticos. 

Formas: cõfeytos (S, 1). Contextos: «E 
de costume aprouado ssooem os homẽs 
tomar despois de comer leytoayros e 
cõfeytos ho dia de jejuũ e esto mesmo 
das mezynhas» (S).

conferir, vb. (do lat. *conferire, por 
conferre). Confrontar; conversar. 
Formas: comferir (VC, 1); conferiã 
(VC, 1). Contextos: «porque podesse 
milhor ouuir a todos e comferir e fallar 
com eles stando asentado honestamente» 
(VC); «Conferiã antre sy e fallauã como 
aquelles que nõ sperauã ja mais que 
Christo viuesse» (VC).

confessada, subs. (do part. de confessar). 
A que se confessa. Formas: cõfesada 
(TC, 1); cõfessada (TC, 1); confesada 
(TC, 1). Contextos: «sacerdote que 
dorme cõ sua cõfesada doze anos deue 
de fazer peẽdença» (TC); «se o obispo 
iouuer cõ sua cõfessada .xv. anos faça 
peẽdẽça» (TC); «pregunte o confesor a 
seu confesado ou confesada se deu falso 
testemunho» (TC).

confessado, subs. (do part. de confessar). 
O que se confessa. Formas: cõfesado 
(TC, 1); confesado (TC, 1); confesados 
(S, 1; TC, 2); confessado (TC, 1; VC, 4). 
Contexto: «estas cousas de reprehensõ 
se deuem de dizer ao cõfesado se he 
maldizẽte» (TC); «pregunte o confesor 
a seu confesado ou confesada se deu 
falso testemunho» (TC); «ca entõçe deue 
tornar a comfesar os outros que avia 
leyxado e os confesados» (S); «mande 
o sacerdote a seus confesados que 
quada uez que emtrarem na ygreia que 
deytem da augoa beemta per sy» (TC); 
«Preguntar deue o clerigo ou sacerdote a 
seu confessado se foy soberboso contra 
Deus» (TC); «De sy saya o sangue do 
cordeyro sem magoa do coraçom do 
penitente ou confessado per lagrimas» 
(VC); «em tanto que nem per liçença 
do confessado nom o descubra» (VC).

confessante, subs. (do lat. eclesiástico 
confessante-m ,  part. presente de 
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confessare). O que se confessa. Formas: 
comfessamtes (VC, 1). Contexto: 
«deu grande comsollaçom aos pobres 
penitemtes e comfessamtes  seus 
pecados» (VC).

confessar, vb. (do lat. eclesiástico 
confessare, este do part. passado de 
confiteri, declarar, mostrar). Declarar os 
pecados em confissão; revelar; testificar. 
Formas: as confessado (S, 1); auia 
confesado (S, 1); avia confesado (S, 1); 
cõfesa (TC, 2; VC, 1); cõfesado (S, 1); 
cõfesãdo (TC, 1); cõfesallo (VC, 1); 
cõfesalos (TC, 1); cõfesan (S, 2); 
cõfesandose (VC, 1); cõfesar (S, 27; TC, 
3); cõfesara (S, 1); cõfesarem (S, 2); 
cõfesarey (S, 1); cõfesaron (S, 1); 
cõfesarse (S, 2); cõfesarsse (S, 1); 
cõfesase (S, 2); cõfesasse (EE, 1); 
cõfesaste (VC, 1); cõfese (S, 1; TC, 1; 
C, 1); cõfesese (TC, 3); cõfesey (S, 1); 
cõfesom (VC, 1); cõfesome (S, 1); 
cõfesou (S, 3); cõfessa (S, 1; TC, 1; VC, 
15; C, 2; EE, 6); cõfessã (VC, 1); cõfessa 
te (VC, 2); cõfessaaes (VC, 1); cõfessada 
(VC, 1); cõfessado (VC, 2; C, 1); 
cõfessãdo (VC, 2); cõfessãdoa (VC, 1); 
cõfessãdoo (VC, 1); cõfessados (VC, 1); 
cõfessallo (VC, 3); cõfessallohã (VC, 1); 
cõfessam (VC, 4; C, 3; EE, 2); cõfessam 
no (VC, 1); cõfessamos (VC, 1); 
cõfessando (VC, 10); cõfessando me 
(VC, 1); cõfessando se (VC, 1); 
cõfessandoa (VC, 2); cõfessandoos (C, 
1); cõfessanno (VC, 1); cõfessar (S, 10; 
TC, 6; VC, 29; C, 15; EE, 3; RP, 1); 
cõfessar se (VC, 2); cõfessara (EE, 1); 
cõfessarẽ (VC, 2; C, 4); cõfessarem (C, 
1); cõfessares (VC, 1); cõfessarey (VC, 
3; EE, 4); cõfessarmey (VC, 1); 
cõfessarmos (VC, 1); cõfessarõ (VC, 2; 
C, 1); cõfessas (VC, 1); cõfessasse (VC, 
2;  EE,  1) ;  cõfessassẽ (VC, 1) ; 
cõfessassem (VC, 1); cõfessassemos 
(VC, 1); cõfessaste (VC, 2; EE, 1); 
cõfessastes (VC, 2); cõfessaua (VC, 2; 
EE, 2); cõfessauã (VC, 4); cõfessaua se 

(VC,  1) ;  cõfessauam (VC,  1 ) ; 
cõfessauasse (EE, 1); cõfessay (EE, 2); 
cõfesse (VC, 10; EE, 1); cõfessees (VC, 
2); cõfessem (VC, 1; C, 4); cõfessemos 
(VC, 1); cõfesses (VC, 2); cõfesso (VC, 
3); cõfessome (S, 1; VC, 1; EE, 1); 
cõfessou (TC, 1; VC, 9; C, 1; EE, 2); 
cõffesar (S, 2); cõffesou (S, 1); cõffessa 
(C, 1); cõffessandoa (VC, 1); cõffessar 
(C, 1); comfesa (S, 3); comfesando (EE, 
1); comfesandoo (EE, 1); comfesar (S, 
13); comfesase (S, 1); comfesasse (S, 1); 
comfesese (TC, 1); comfesome (TC, 1); 
comfesou (TC, 1); comfessa (S, 2; VC, 
1; EE, 1); comfessam (TC, 1; VC, 1; EE, 
1); comfessar (S, 6; TC, 4); comfessares 
(EE, 1); comfessauam (EE, 1); comfesso 
(S, 1); comffesandosse (VC, 1); 
comffesar (S, 1); comffessa (S, 1); 
comffessado (S, 1); confesa (S, 23); 
confesado (S, 2); confesãdo (S, 1); 
confesados (S, 2); confesaeuos (S, 1); 
confesam (S, 3); confesamos (S, 1); 
confesan (S, 2); confesando (S, 1; EE, 
1); confesansse (S, 1); confesar (S, 77; 
TC, 2; EE, 1); confesara (S, 1); 
confesarey (S, 1); confesarõ (S, 3); 
confesarse (S, 9); confesarsse (S, 5); 
confesas (S, 1); confesase (S, 10); 
confesasen (S, 1); confesasse (S, 3); 
confesastes (S, 1); confesay vos (S, 1); 
confese (S, 5); confesen (S, 3); confeses 
(S, 1); confesese (TC, 1); confesey (S, 
3); confeso (S, 5); confesome (S, 7); 
confesou (S, 10); confessa (S, 12; TC, 4; 
VC, 8; EE, 4); confessã (EE, 1); 
confessaaes (VC, 2); confessada (VC, 
1); confessados (S, 3; TC, 1); confessalhe 
(VC, 2); confessalla (VC, 1); confessallo 
(VC, 1); confessam (VC, 11; C, 1; EE, 
1); confessamos (VC, 5); confessan (S, 
1; EE, 1); confessando (VC, 10; EE, 2); 
confessandoa (VC, 1); confessandoo 
(VC, 1); confessar (S, 32; TC, 8; VC, 29; 
C, 4; EE, 6); confessar lhes hey (VC, 1); 
confessara (S, 1; VC, 1; EE, 2); 
confessardes (VC, 1); confessarẽ (VC, 
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3); confessarem (S, 1; VC, 2; C, 1); 
confessares (VC, 1); confessarey (EE, 
5); confessaria (S, 1); confessarme ey 
(VC, 1); confessarõ (VC, 1); confessarom 
(VC, 1; EE, 2); confessarse (S, 1; EE, 1); 
confessarsse (S, 2); confessas (VC, 1); 
confessase (S, 1); confessasse (S, 2; VC, 
1; EE, 1); confessassemos (C, 1); 
confessaste (VC, 1); confessastes (VC, 
1); confessaua (VC, 2); confessauã (VC, 
3); confessauam (VC, 6); confessauaos 
(VC, 1);  confessay os (EE, 1); 
confessayuos (S, 1); confesse (S, 4; VC, 
2); confessem (VC, 1); confessemos 
(VC, 4); confessen (S, 1); confessese 
(VC, 1); confessesse (VC, 1); confessey 
(S, 1); confesso (S, 2; VC, 2); confessome 
(S, 3; VC, 1); confessou (S, 4; TC, 1; 
VC, 15; EE, 3); conffesa (S, 1); 
conffesase (S, 1); conffese (S, 1); 
conffessar (S, 1); confissando (VC, 1); 
confissar (VC, 1); foi confessado (S, 1); 
for cõfesado (S, 2); for confesado (S, 1); 
for confessado (S, 1); forẽ confesados 
(S, 1); forõ cõfessados (C; 1); fosse 
confesado (S, 1); foy cõfesado (S, 1); foy 
cõfessado (S, 1); foy comfessada (TC, 
1); ha cõfessado (S, 1); he cõfesado (S, 
1); he confesado (S, 1); sam confessados 
(C, 1); seer cõfessados (C, 2); ser 
confesados (S, 1); serẽ confessados (C, 
1); son cõfesados (S, 1); son confesados 
(S, 1); tinha confessados (S, 2). 
Contextos: «eu te absoluo dos pecados 
que aquy as confessado» (S); «era 
duuida se deueria aquelle e todos os 
outros que auia confesado» (S); «Se 
alguũ parrocheano disese a seu propeo 
saçerdote que se avia confesado a outro» 
(S); «Peca no spritu sãcto aquele que se 
nũca repende nẽ se cõfesa» (TC); 
«Despois que o doente for bem cõfesado 
e asolto» (S); «Pequey outrosy nõ me 
cõfesãdo bẽ» (TC); «honesta cousa he e 
de louuar stãdo o homẽ no perijgo e 
tormẽto de cõfessar a Jhesu Christo nõ 
se afastar por nõ cõfesallo nẽ recusar de 

se pooer aa morte por a uerdade» (VC); 
«coydar nos meus pecados e toleralos e 
cõfesalos» (TC); «e dar as penitẽçias e 
asolver aos que se lhes cõfesan» (S); 
«(cõfesandose ao senhor) per cõfissom 
de louuor» (VC); «Este modo deue teer 
o comfessor cõ aquelles que cõfesar» 
(TC); «honde cõfesara todos os pecados 
que ffez» (S); «o que o saçerdote deue 
pregũtar a cada hũa das pessoas que se 
cõfesarem» (S); «pera que me cõfesarey 
que logo pecarey amanhãa» (S); «no 
primeyro momento ante da consagraçõ 
pellos viuos que lhe cõfesaron seus 
pecados» (S); «O que se ha dordenar 
deue primeiramẽte cõfesarse e deue estar 
jejuũ quãdo rreçeber a ordeẽ» (S); 
«cõfesarsse hũa vez no ano abasta pera 
sse saluar» (S); «en este caso que non se 
cõfesase ha outro» (S); «que se alguũ 
cõfesasse elle seer Christo, fosse deitado 
da synagoga» (EE); «Des aquelle tẽpo 
cõfesaste que atees o padre cellestrial» 
(VC); «se cayo em ellas se cõfese quãto 
ha o pecado da soberba» (TC); «Quẽ se 
nõ pode cõfessar a sacerdote cõfesese a 
seu cõpanheiro» (TC); «Ca per ventura 
agora e outro tempo quãdo me cõfesey» 
(S); «e outrosi a demãdã os que agora 
som e cõfesom que he bẽto aquelle que 
vẽ em nome do senhor» (VC); «Cõfesome 
por quãto non me confessey muytas 
vezes» (S); «A premeira he se o saçerdote 
a quẽ se cõfesou nõ ho pode asoluer» (S); 
«E aquele que se cõfessa abertamẽte 
deue de dizer esto» (TC); «assy cõfessa 
a verdade da natureza diuina e humana» 
(EE); «em a qual cousa se demostrã e 
cõfessã seer filhos daquelles que matarõ 
os prophetas» (VC); «Cesa pois e cõfessa 
te» (VC); «aquello que cõfessaaes que 
o cõplaaes per obra» (VC); «e por tal que 
cõfessada aquella pestilẽcia se mostrasse 
a virtude do que a curase mais graciosa 
e mayor» (VC); «E assy como os 
cõfessarẽ asentem no rool, cõfessado per 
sua letra» (C); «mas per a boca 
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cõfessãdo» (VC); «os quaaes fazẽ fructo 
de coraçõ creẽdo e boca cõfessãdoa e de 
obra seruindo» (VC); «preguãdoo e 
cõfessãdoo e geerãdoo nos coraçoões 
dos proximos» (VC); «(e filhos 
apeçonhẽtados quem vos ensinou a vos) 
nom cõfessados (fugir da jra que ha de 
vijnr)» (VC); «he creer de coraçõ e 
cõfessallo pella boca» (VC); «hã de creer 
ẽ  J h e s u  C h r i s t o  l o u u a l l o h ã  e 
cõfessallohã» (VC); «os quaaes de 
pallaura cõfessam a deus» (EE); «porque 
cõfessam no per a boca» (VC); «e 
cõfessamos nossos pecados» (VC); 
«aquelle pois falla dereitamente 
cõfessando e conheçẽdo o senhor» (VC); 
«amãdo me no coraçõ e cõfessando me 
na boca» (VC); «entom se apresenta ao 
sacerdote quando me enfesta seu peccado 
cõfessando se a elle» (VC); «E se achar 
alli  algũa cousa çuja lãçea fora 
cõfessandoa per a boca» (VC); «a qual 
fariã cõfessandoos a seus propios 
saçerdotes» (C); «e conhoçẽno e 
cõfessanno seer justo» (VC); «e outrosi 
a demãdã os que agora som e cõfesom 
que he bẽto aquelle que vẽ em nome do 
senhor» (VC); «E se uir que se sabe bẽ 
cõfessar nõ faça mais se nõ reprendaa» 
(TC); «que homẽ primeiramẽte ha de 
cõfessar seus pecados humildosamẽte» 
(RP); «e nõ curar de cõfessar se e pesar 
lhe de auer feita peẽdẽça» (VC); «na 
oraçõ se cõfessara ao senhor» (EE); «e 
a elles fique o carrego de se cõfessarẽ 
mays uezes» (C); «e outros por se nõ 
cõfessarem nẽ comungarẽ a tempo 
deuido» (C); «E cõ razõ perdoaras se 
cõfessares verdadeiramẽte quanto he 
aquello que desejas que te seja perdoado» 
(VC); «Senhor por ysso me cõfessarey 
a ty nas gentes: e cantarey ao teu nome» 
(EE); «eu disse cõfessarmey e tu 
perdoaste me» (VC); «de maneira que 
pera nos cõfessarmos sejam soltos os 
atamẽtos da nossa lingoa» (VC); «Entã 
depois que assy cõfessarõ a ffe tangeo 

os seus olhos» (VC); «tu cõfessas a 
verdadeira pedra a qual he Christo» 
(VC); «se alguũ se cõfessasse fosse 
lançado da synagoga» (EE); «que elles 
meesmos cõfessassẽ aquello que delle 
entẽdiã» (VC); «mas segũdo Christo 
cõfessassem a verdade em presença dos 
homẽs» (VC); «e cõfessassemos os 
beneficios que delle reçebemos» (VC); 
«(e sobre aquesta pedra.) a qual 
cõfessaste» (EE); «o qual vos cõfessastes 
e conhocestes» (VC); «como se mostra 
na meesma chananea, que cõfessaua seer 
cadella» (EE); «empero cõtra sua 
voontade diziam os scriuaães e phariseus 
cõfessauã que Christo saluara outros» 
(VC); «Cõfessaua se e conheçia se por 
que o senhor ouuesse delle conheçimẽto» 
(VC);  «porque aquel les  que se 
cõfessauam seer ẽfermos elle vay a elles 
primeiro pera os alumear» (VC); 
«cõfessauasse ao senhor e fallaua delle 
a todos os que esperauã a redẽpçom de 
Isrrael» (EE); «Cõfessay os huũs aos 
outros vossos pecados» (EE); «E toda 
lingua cõfesse que nosso senhor Jhesu 
Christo esta na gloria de deus padre» 
(EE); «atees que contra vossas voontades 
me cõfessees seer Christo filho beento 
enuiado do padre» (VC); «Ca poys os 
leigos som costrãgidos que se cõfessem 
e comunguẽ huã vez no anno» (C); «e 
que a cõfessemos e aquesto a soo Christo 
cõuẽ» (VC); «aquello que per fe crees 
que o cõfesses per boca» (VC); «eu 
cõfesso que tu es meu deus» (VC); 
«cõfessome que pequey contra Deus 
blasfemando cõtra meu proximo» (S); 
«se esteue huũ ano que se nõ cõfessou 
como quer que esto seia cõtra o precepto 
da sãcta ygreia» (TC); «se o pecado he 
contra ho saçerdote a quẽ se quer 
cõffesar» (S); «E os pecados que ha este 
saçerdote cõffesou non os deue confesar 
outra vez a seu propeo rrector» (S); 
«Forma dasoluçam geeral pera quando 
se homẽ cõffessa» (C); «todos aquelles 
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que ouuẽ a pallaura de deus creẽdoa e 
cõffessandoa per obra e boca» (VC); 
«todos os fiees christaãos tãto que som 
de ydade de sete annos se deuem 
cõffessar a seus propios saçerdotes ao 
menos hũa vez no anno» (C); «dizendolhe 
que non sse comfesa ao homẽ mais a 
Deus» (S); «Comfesando o senhor e 
saluador seu» (EE); «crendo com o 
coraçom e comfesandoo pella boca» 
(EE); «era duuida se deue comfesar ho 
pecado alheo» (S); «quãdo se comfesase 
aho saçerdote» (S); «se alguũ despois 
que comfesasse alguũ pecado caya nelle 
outra vez que ho primeiro lhe rreuinha» 
(S); «comfesese deste pecado se foy 
toruado cõtra seu proximo» (TC); «Eu 
mizquinho pecador e errado comfesome 
a Deus e a Virgem Santa Maria» (TC); 
«Se a pendença que lhe derõ quãdo se 
comfesou se a despreçou e nom ha 
cõprio» (TC); «en que coussas he 
obligado o saçerdote ao que se lhe 
comfessa» (S); «falom os sanctos e 
falamdo deste pecado nom nas dizemdo 
todas quamdo se comfessam» (TC); «Se 
se nom uay logo comfessar como cae no 
pecado» (TC); «Se comfessares por toda 
tua boca a nosso senhor Jhesu Christo» 
(EE);  «e assy ẽ  duas maneiras 
comfessauam seerem sojugados ao 
jnperio romaão» (EE); «temo e comfesso 
que a minha confisom nom foy chorosa 
e com door como deuia» (S); «he ao 
ẽuorilhado em muytos pecados e culpado 
comffesandosse elle pero» (VC); «deue 
demandar liçença aquele confesor pera 
sse comffesar con outro» (S); «por que 
o que sse comffessa deue confessarsse 
en huũ pollo coraçon e pola boca» (S); 
«E despois de muytas openiõees 
determinam que ho pecado hũa vez 
comffessado nunca mays torna» (S); 
«aos quaees se confesa elle e sua 
molher» (S); «E diz que ho pecado que 
he hũa vez confesado nũca mais sse deue 
confessar» (S); «onde diz Santo 

Agostinho que homẽ confesãdo desejo 
çuzo se tornou limpo» (S); «deueo 
asoluer de todos os pecados confesados» 
(S); «Confesaeuos huũs aos outros uosos 
pecados» (S); «e asolue a culpa e pena 
aos que sse confesam ha elles» (S); 
«firmemẽte teemos e confesamos aver e 
acalcar estas quatro cousas que se seguẽ» 
(S); «veẽ a confison e semplezmẽte se 
confesan» (S); «confesando o nome de 
Jhesu Christo» (EE); «e estes taees 
confesansse do furto ao seu saçerdote» 
(S); «Itẽ quẽ se pode confesar e nõ quer 
per despreço he cõdanado» (TC); 
«esperando que quãdo ouuer de morrer 
se confesara» (S); «Eu dise: confesarey 
contra myn a Deus a mynha maldade» 
(S); «se sse confesarõ e rreçeberom o 
sacramento da pẽdẽça» (S); «A quinta 
he que seja frequẽte, que he muitas vezes 
confesarse» (S); «E despoys que pecar, 
ho mais çedo que poder confesarsse por 
muytas rrezõees» (S); «quãdo te confesas 
non ha cousa mais achegada aas tuas 
orelhas que a uida que proçede da ffe que 
he Deus» (S); «e en tal caso o que sse 
confesase a este ssaçerdote» (S); «ou 
lhes deu liçẽça pera que se confesasen» 
(S); «se alguũ se confesasse ao rrector e 
cura que nom ha dereyto a sseu benefiçio» 
(S); «en esta ffe e ẽ esta creença que 
confesastes» (S); «Confesay vos huũs 
aos outros vosos pecados» (S); «e os 
pecados mais graues que os confese cõ 
mayor carega e graueza» (S); «Ho quarto 
quãdo o propio saçerdote da liçença a 
seus freigeses que se confesen ha outro» 
(S); «que te confeses outra vez a myn» 
(S); «Confesese deste pecado» (TC); «e 
por negligẽçia nom confesey meus 
pecados» (S); «E outrosi me confeso e 
tenhome por pecador» (S); «Confeso que 
non disse por vergonha as coussas que 
se rrequerem na verdadeira confison» 
(S); «e cheo de pecados confesome a 
Deus padre poderoso» (S); «Empero de 
liçẽça e consentimẽto do que sse 
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confesou pode descobrir» (S); «E se for 
molher a que se confessa pregũtelhe se 
ouue alguũ auer dalguũ homem» (TC); 
«E como os mouros confessã que 
Mafamede nẽhuũ millagre fez» (EE); 
«Aquelle deu testimunho de my o qual 
vos confessaaes que ouue a propheçia 
do çeeo» (VC); «ao qual toda cuydaçom 
he sabida e confessada» (VC); «Em 
todos estes pecados e em outros 
quaesquer que eu pequey asy confessados 
como por cõfessar» (TC); «descubrelhe 
o sagredo e confessalhe o pecado» (VC); 
«por a qual ante quer encobrir seu 
fallimento ou mingoa que confessalla» 
(VC); «mas deuoo pedir a deus e 
confessallo ao sacerdote» (VC); «mas 
nõ por que aquelles que se aos ditos 
leigos confessam fiquẽ assoltos ou nom 
sejã obrigados a cõfessar outra vez 
aquelles mesmos peccados que a elles 
cõfessarõ» (C); «e que nos triguemos 
com muy grande voõtade de hir morar 
ao regno em que confessamos que elle 
mora» (VC); «asi como os malefiçios 
que confessan que crerõ ha prauidade 
heretica» (S); «e confessando per boca, 
e trabalhando com obra» (EE); «a 
potençia da tua diuinal  vir tude 
confessandoa cõ digna reuerẽçia e 
louuor e os pees» (VC); «e por tal que 
confessandoo mereça seer conheçido per 
elle» (VC); «E se uir que se non sabe 
confessar leuelhe este modo que se 
segue» (TC); «confessar lhes hey e direy 
que nũca os conhoçi» (VC); «tal homẽ 
ou molher lhe confessara tal pecado» 
(S); «por confessardes o meu nome» 
(VC); «e conheçera aquelles que 
confessarẽ a elle» (VC); «demandẽ 
liçença do seu rector pera se confessarem 
ha outro» (S); «de maneira que em 
confessares a diuijndade nõ aja lugar erro 
alguũ» (VC); «confessarey no tempo por 
vijr e tu perdoaste a maldade do meu 
pecado» (EE); «e que se confessaria se 
podesse ou visse a quẽ» (S); «Abriee me 

as portas da justiça e entrarey per ellas e 
confessarme ey» (VC); «e outros veendo 
tãtos signaaes conhecerõ e confessarõ» 
(VC); «entom louuarom e confessarom 
a Christo» (EE); «ãbos deuẽ confessarse» 
(S); «Se me tu confessas verdadeiramẽte 
e conheçes por boõ» (VC); «saluo se qual 
quer delles ho confessase pubricamẽte 
depois» (S); «Se alguũ sse confessasse 
ao rector ou cura de algũa ygreja que non 
tem dereito alguũ ao benefiçio» (S); 
«quando na sua coronica mandou que 
huũs aos outros nos confessassemos» 
(C); «(e a ty) que por os outros 
confessaste a my» (VC); «Confessastes 
ja que eu era homẽ» (VC); «Confessaua 
elle o senhor o qual vija morrer comsigo» 
(VC); «porque fezessem peendẽça os 
que confessauã seus pecados» (VC); «os 
demonios confessauam o filho de deus e 
sabiam que elle era Christo» (VC); «Se 
ergo elle tijnha pecados confessauaos» 
(VC); «Confessay os huũs aos outros 
vossos peccados» (EE); «Confessayuos 
huũs aos outros vossos pecados» (S); 
«mas o mais asinha que poder se 
confesse» (S); «E que se confessem huũs 
homeẽs a outros seus peccados» (VC); 
«Nem quer dizer que nos confessemos 
nossos pecados» (VC); «quando non 
poden aver saçerdote a quen se 
confessen» (S); «e confessese que he nõ 
limpo» (VC); «E depois confessesse de 
todos pecados mortaaes apartadamente» 
(VC); «Confesso que fuy quebrantador 
dos .x. mandamẽtos de Deus» (S); «a ti 
outrosi confesso eu jndigno de todo 
coraçom e boca» (VC); «Confessome 
que pequey deixando de fazer coussas 
booas que deuera fazer» (S); «Moor 
peemdença ha mester aquele que torna 
ao pecado que ia confessou e se delle 
nom quis cauidar» (TC); «asi como 
quãdo alguũ se conffesa ao saçerdote 
como deue» (S); «sse alguũ se conffesase 
que dormio con algũa molher na ygreja» 
(S); «que se conffese a outro qual quer 
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que seja preste» (S); «ẽpero mais seguro 
e mais honesto he que lhe de liçença pera 
sse conffessar» (S); «e diserõ confissando 
a ffe çertamẽte senhor sy creemos» 
(VC); «Pyor he nõ se querer homẽ 
confissar que desprezar a ley» (VC); 
«deue encobrir ho que lhe foi confessado» 
(S); «E sse nõ for cõfesado, deuesse 
cõfesar» (S); «deue teer en sacreto todo 
o que lhe lhe for confessado» (S); 
«entõçe pode asoluer dos pecados que 
lhe forẽ confesados» (S); «como forõ 
cõfessados hũa vez na coresma» (C); 
«asi como sse nunca fosse confesado» 
(S); «Item preguntea logo que tempo ha 
que foy comfessada» (TC); «Despois que 
homẽ ha cõfessado sseus pecados» (S); 
«asi como o saçerdote deue fazer em o 
que lhe he confesado en pendẽça» (S); 
«aquelles que sam confessados e 
comungados» (C); «como deuem seer 
cõfessados, comũgados e vngidos os 
ẽfermos que esteuerẽ ẽ passamẽto» (C); 
«E estes taees pecados deuem ser 
confesados» (S); «depoys de serẽ 
confessados e recõçiliados» (C); «Pero 
por que nõ lhe son cõfesados en forma 
de juizo» (S); «nom me rrefreey dos 
pecados, ante torney a cayr nos que tinha 
confessados» (S).

confesso, subs. (do lat. confessu-m, part. 
passado de confiteri, confessar). Ato 
de confessar os pecados; confissão. 
Formas: comfesso (VC, 1); confesso 
(VC, 1). Contextos: «mas per seu 
comfesso era achado digno e mereçedor 
de morte» (VC); «nõ porque o elle nõ 
soubesse mas porque por seu confesso 
se mostrasse a multidõ que hy auia de 
demoões» (VC).

confessor, subs. (do lat. confessore-m, 
este de confessio, onis). O clérigo que 
ministra a confissão; mártir. Formas: 
cõfesor (S, 10; TC, 3); cõfessor (S, 2; 
TC, 1; VC, 6; EE, 5); cõfessores (S, 
1; VC, 10; C, 2; EE, 2); cõffessor (S, 
1); cõffessores (C, 1); comfesor (S, 3); 

comfesores (S, 2); comfessor (TC, 1; VC, 
2); confesor (S, 20; TC, 3); confesores 
(S, 3; TC, 1); confessor (S, 5; TC, 2; 
VC, 5; EE, 11); confessores (S, 1; 
VC, 3; C, 1; EE, 16); conffessor (S, 1). 
Contextos: «Muito se deue guardar o 
cõfesor que os homẽs nem as molheres 
mãcebos que os nõ ẽuie ãdar romarias 
pelo mundo» (TC); «Do poder que 
tem o cõfessor» (TC); «e nõ as tenhas 
emcubertas mas reuela as a teu sabedor 
e discreto cõfessor» (VC); «(Que tu es 
Pedro) .s. cõfessor da verdadeira pedra 
que he Christo» (EE); «Outro euangelho 
dos cõfessores» (EE); «E se nõ pareçer 
cujo he, con conselho do bispo ou do seu 
cõffessor» (S); «os quaes son padrinhos e 
cõffessores e prellados» (C); «quãdo ho 
comfesor pregumta ao que sse confesa» 
(S); «E non se fez aquy memoria dos 
comfesores» (S); «Este modo deue teer o 
comfessor cõ aquelles que cõfesar» (TC); 
«Sayba o confesor da pessoa que se lhe 
confessa de que estado he» (TC); «os 
freygueses a seus reytores e confesados 
a seus confesores» (TC); «Seguese hũa 
regra geeral que o confessor deue teer em 
pregũtar toda pessoa (TC); «emtom de 
comsselho do confessor se ha de partir 
aos proues» (EE); «Em vestidura branca 
se veestem os virgeẽs e os confessores. e 
os martires em vermelha» (VC); «deue 
ser no aluidrio do conffessor» (S).

confiança, subs. (segundo uns, de confiar 
+ -ança; segundo outros, do francês 
confiance). Firmeza; ânimo; sentimento 
de respeito. Formas: cõfiãça (VC, 
7); cõfiança (VC, 5); confiãça (VC, 
3); confiança (S, 4; VC, 5; EE, 3). 
Contextos: «Aquelle que muyto ama 
a deus moora seguro e cõ cõfiãça» 
(VC); «fezeos o senhor auer cõfiança 
que aueriã o mãtijmẽto necessario» 
(VC); «O quarto impedimento he a 
confiãça da segurãça sandia» (VC); 
«Deus ave misericordia de myn que 
ẽ ty ha confiança a minha alma» (S); 
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«mas quanto nos auemos confiança 
por o ardor da voõtade» (VC); «Filho 
teem confiança teus peccados te som 
perdoados» (EE).

confiar, vb. (do lat. confidere). Acreditar; 
ter confiança; fiar-se. Formas: cõfia 
(VC, 4; EE, 2); cõfiã (VC, 2); cõfiãdo 
(VC, 3); cõfiam (EE, 2); cõfiamos (VC, 
1); cõfiando (VC, 3); cõfiar (VC, 2); 
cõfiarẽ (VC, 1); cõfiasse (VC, 1); cõfiaua 
(S, 1; VC, 1); cõfiauã (VC, 2; EE, 1); 
cõfiauam (EE, 1); cõfiauamos (VC, 1); 
cõfiẽ (VC, 1); cõfiees (VC, 1); cõfiemos 
(VC, 2); cõfijes (VC, 1); cõfyar (S, 1); 
confia (VC, 1; EE, 1); confiã (VC, 1; EE, 
1); confiaae (VC, 1); confiãdo (S, 1; EE, 
1); confiam (VC, 3; EE, 1); confiamdo 
(S, 1; TC, 1); confiamos (VC, 1; EE, 
2); confian (S, 1); confiando (VC, 2); 
confiar (VC, 3; EE, 1); confiaua (VC, 1; 
EE, 3); confiauã (VC, 1; EE, 1); confie 
(VC, 2); confija (VC, 1); confijes (VC, 
1); confio (EE, 2). Contextos: «quãdo 
alguũ cõfia per suas forças auer o regno 
dos çeeos» (VC); «porque maaos som 
aquelles que cõfiã em ellas» (VC); 
«empero cõfiãdo eu da tua muy pyadosa 
misericordia e bondade nom geerada» 
(VC); «cõ dificuldade emtrarã no regno 
de deus os que cõfiam ẽ seu dinheiro» 
(EE); «E outrosi alleuãtãdo a voõtade 
a deus quando nõ cõfiamos dos nossos 
meritos» (VC); «Senhor Jhesu Christo 
cõfiando da tua piedade eu assi como 
guaffo e cheo de muytos desuayrados 
pecados» (VC); «E em aquesta victoria 
de Christo deuẽ cõfiar os sanctos» (VC); 
«E por nõ cõfiarẽ em ajuda dos amijgos» 
(VC); «por tal que nõ cõfiasse alguẽ de 
seu linhagẽ e nobreza» (VC); «e por 
que outro nõ cõfiaua delle» (S); «Por 
aazo daquelles que cõfiauã ẽ sy» (VC); 
«Disse Jhesu a huũs que cõfiauam en sy 
meesmos assy como justos» (EE); «e 
perseguiçoões que reçebemos daquelles 
amjgos em que cõfiauamos» (VC); «e 
demostra que os boos homẽs nõ presumã 

nẽ cõfiẽ em si de seus mereçimẽtos» 
(VC); «Onde tu nõ cõfiees de castidade» 
(VC); «mas nõ cõfiemos em ella mas 
ajamos reçeo e themor» (VC); «E porẽ 
nõ cõfijes em as oraçoões» (VC); «non 
deue tanto cõfyar de si» (S); «E mais 
diziam este confia em deos» (S); «ca 
som infiees e nõ confiã da promessa das 
cousas eternaaes» (EE); «por quanto 
nom ham tal consollaçõ (Mas confiaae)» 
(VC); «confiãdo da misericordia de 
Deus» (VC); «entrarã no regno dos çeeos 
aquelles que confiam nas riquezas» (EE); 
«confiamdo na misericordia do padre e 
do filho e do spritu sancto» (TC); «Nos 
confiamos em Jhesu nosso senhor» 
(EE); «e confian nelles e lançã sortes» 
(VC); «(por padre teemos Abraham) 
confiando da justiça delle» (VC); «na 
qual ho apostollo mostra auer de confiar 
em deus» (EE); «seẽdo estrãgeiro nom 
confiaua dos judeus» (EE); «porque 
soomente nas guardas suas nõ confiauã» 
(VC); «porque nom confie alguem 
da dignidade do stado e da clareza da 
sciencia se mal seruir» (VC); «este tal 
confija e spera na sua sabedoria» (VC); 
«nem confijes da dignidade do teu 
linhagẽ» (VC); «Eu confio de vos outros 
em o senhor que nenhuũa outra cousa 
saberees» (EE).

configurar, vb. (do lat. configurare). Dar 
forma a; dispor. Formas: configurar 
(VC, 1). Contexto: «e nos conformar 
e configurar ao corpo da sua claridade» 
(VC).

confirmação, subs. (do lat. confirmati-
one-m). Sacramento do crisma; cor-
roboração; ratificação; aprovação. 
Formas: cõfirmaçã (C, 1); cõfirmaçam 
(C, 2); cõfirmaçõ (S, 6; VC, 14; C, 4); 
cõfirmaçom (S, 3; VC, 3; C, 1; EE, 1); 
cõfirmaçon (S, 2); cõfyrmaçon (S, 1); 
comfirmaçam (C, 1); comfirmaçõ (VC, 
1); comfirmaçom (EE, 1); con... firmaçõ 
(S, 1); conffirmaçon (S, 2); confirmaçã 
(C, 1); confirmaçam (C, 1); confirmaçõ 
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(S, 9; VC, 4; EE, 4); confirmações (C, 
1); confirmaçom (S, 10; TC, 1; VC, 7; 
EE, 3); confirmaçon (S, 10; C, 1; EE, 
1). Contextos: «que se nõ façam afora-
mentos nẽ prazos sem carta de veedoria 
e cõfirmaçã nossa» (C); «Os quaes sam: 
Bautismo, Cõfirmaçam, Penitençia, 
e vltima vnçã» (C); «E esta duuida e 
questiom mesma he no sacramento da 
cõfirmaçõ» (S); «esto mandou Christo 
para cõfirmaçom de deus» (EE); «e 
o saclamẽto da cõfirmaçon e da ordẽ 
saçerdotal» (S); «Cõfyrmaçon, Corpo 
de Deus» (S); «sem carta de veedoria e 
comfirmaçam nossa» (C); «O dobramẽto 
da palaura he comfirmaçõ do tytollo» 
(VC); «Confirmaçon tomou este nome 
de con, que quer dizer em huũ, e firma-
çõ» (S); «Ho segũdo que cõfirma em os 
beẽs que homẽ faz, asi como a conffir-
maçon» (S); «a qual cada huũ promete 
e jura fazer quãdo lhe he feita a colaçã, 
jnstituiçã ou confirmaçã do benefiçio» 
(C); «e tã pouco arrẽde nẽguẽ seu be-
nefiçio sen a dita confirmaçam» (C); 
«por dar o sacramẽto do bautismo e da 
confirmaçõ» (S); «como tem jurado em 
suas confirmações e o dereito os obriga» 
(C); «pera sua cõsolaçom e vossa con-
firmaçom» (EE); «O .xxvii. he o que 
bautiza seu filho proprio sem necesidade 
ciintemente ou quem o apresẽta ao bis-
po ou na confirmaçom» (TC); «E esta 
confirmaçon deuese fazer na fronte» (S).

confirmado, subs. (do part. de confirmar). 
O que recebeu o sacramento da 
confirmação. Formas: cõfirmado (S, 
1); cõfirmados (S, 1); comfirmado (S, 
1; C, 1); confirmado (S, 8); confirmados 
(S, 1; C, 1). Contextos: «que lhe den hũa 
palmada na façe ao cõfirmado» (S); «o 
bispo diz aos cõfirmados como deuem 
trazer os panos nas cabeças» (S); «os 
quaes cõfirmados nom sabem que cousa 
he trazer abito clerical» (C); «a hũa he 
que naçe este debdo ẽtre aquelle que ten 
ho bautizado ou comfirmado e ho padre e 

ha madre delle» (S); «quãto a instruçõ e 
ensinamẽto que hã de fazer os padrinhos 
ao batizado ou confirmado» (S); «os 
confirmados son ũgidos assy como os 
que van a pellejar cõtra seus enmijgos» 
(S); «muitos de nossos subditos que am 
nomes de bautizados e confirmados» (C).

confirmador, adj. (do lat. confirmatore-m). 
Que confirma. Formas: confirmador 
(VC, 1). Contexto: «que parece de sob 
aquesta specia de vjnho confirmador do 
testamento nouo e ratificador» (VC).

confirmar, vb. (do lat. confirmare). 
Ratificar; corroborar; certificar; crismar. 
Formas: cõ firmar (VC, 1); cõffirmasse 
(EE, 1); cõfirma (S, 2; VC, 7; C, 1; EE, 
1); cõfirmã (VC, 1; C, 1); cõfirmada 
(VC, 3; C, 1; EE, 1); cõfirmadas (VC, 
1); cõfirmado (VC, 1; EE, 3); cõfirmãdo 
(VC, 3); cõfirmalla (VC, 1); cõfirmallos 
(VC, 1); cõfirmamos (C, 1); cõfirmao 
(VC, 1); cõfirmaos (VC, 1); cõfirmar 
(S, 2; VC, 9; EE, 1); cõfirmara (EE, 1); 
cõfirmarey (HV, 1); cõfirmasse (S, 1; 
VC, 6); cõfirmaua (VC, 3); cõfirmauã 
(VC, 1); cõfirme (VC, 3; EE, 1); 
cõfirmemos (VC, 1); cõfirmes (VC, 1); 
cõfirmou (VC, 6; EE, 3); cõfrimado (S, 
1); comfirmado (EE, 1); comfirmar (EE, 
1); comfirmassem (EE, 1); comfirmou 
(VC, 1); comfyrmar (S, 1); conffirmaho 
(S, 1); confirma (S, 4; VC, 7; EE, 1); 
confirmada (VC, 3; EE, 1); confirmado 
(VC, 4; EE, 2); confirmãdo (VC, 3); 
confirmãdo me (VC, 1); confirmãdonos 
(VC, 1); confirmados (VC, 2; EE, 3); 
confirmãdose (VC, 1); confirmam (VC, 
1); confirmando (EE, 1); confirmandose 
(VC, 1); confirmao (S, 1; VC, 1); 
confirmar (S, 3; TC, 1; VC, 10; EE, 3); 
confirmara (EE, 2); confirmarõ (VC, 1); 
confirmasse (VC, 1); confirmaua (VC, 
3); confirme (VC, 3); confirmees (EE, 1); 
confirmemos (VC, 1); confirmes (VC, 1); 
confirmou (S, 2; VC, 4; EE, 1); confyrme 
(VC, 1); for confirmado (S, 2); forõ 
confirmados (C, 1); forom confirmadas 
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(EE, 1); fossẽ cõfirmados (VC, 1); fossem 
comfirmados (EE, 1); foy cõfirmada 
(EE, 1); foy cõfirmado (VC, 1); foy 
confirmada (VC, 1); foy confirmado 
(VC, 1; EE, 2); he cõfirmada (EE, 1); 
he confirmada (VC, 2); he confirmado 
(VC, 1; EE, 1); seendo cõfirmado (C, 1); 
seer cõfirmado (VC, 1); seer cõformados 
(VC, 1); seja comfirmado (C, 1); sejaaes 
cõfirmados (VC, 1); ser confirmado 
(S, 1); serã cõfirmados (VC, 1); som 
confirmados (S, 1); somos cõfirmados 
(VC, 1). Contextos: «por affirmar a 
nos e cõ firmar em a fe pera sua fiel 
cõfissom» (VC); «mereçia que Christo 
lhes cõffirmasse ho conheçimemto 
do corpo seu» (EE); «Ho segũdo que 
cõfirma em os beẽs que homẽ faz, 
asi como a conffirmaçon» (S); «que 
taaes benefiçiados reçeben e cõfirmã» 
(C); «e cõfirmada pello senhor bispo 
Dom Gonçallo» (C); «na cõçepçon 
do filho cõfirmada por graça» (EE); 
«fossem mais cõfirmadas na ffe do 
que ja era feito» (VC); «seja em vos 
outros cõfirmado» (EE); «cõfirmãdo as 
pallauras da molher» (VC); «procuralla 
ou cõfirmalla» (VC); «e cõfirmallos aa 
sua voõtade» (VC); «mas cõfirmamos as 
que achamos feitas» (C); «aquello que 
o senhor manda per pallauras cõfirmao 
per seus exemplos» (VC); «cõfirmaos na 
virtude da ffe catholica» (VC); «o que 
for confirmado nõ sse deue outra uez 
cõfirmar» (S); «O qual vos cõfirmara 
atee em a fym que estes sem peccado» 
(EE); «e o que vos outros fezerdes eu o 
cõfirmarey» (HV); «E aquele dia folgou 
o senhor no sepulcro por que cõfirmasse 
ho mesteryo que he secreto de aquella 
folgãça» (S); «porque Cristo cõfirmaua 
a sua doutrina per obras de millagres» 
(VC); «assy em os apostollos as obras 
cõfirmauã e prouauã o sermõ com os 
signaaes seguintes» (VC); «o cõfirme 
e afortelleze em juyzo e justiça» (EE); 
«per boas obras o cõfirmemos» (VC); «e 

que cõfirmes e esforçes na fe os fracos» 
(VC); «a este que veedes e conheçees 
cõfirmou e seu nome» (EE); «por 
quãto os padres e parentes do minino 
que he bautizado ou cõfrimado son 
christaãos» (S); «este testamẽto que eu 
digo comfirmado por deus» (EE); «Para 
comfirmar a verdade da ffe catholica» 
(EE); «se comfirmassem pello dicto 
profetico» (EE); «Mas Pyllatus mais 
comfirmou aquesto dizendo» (VC); «O 
jejuũ da deuaçom e fyuza, e da graça pera 
fazer horaçom e comfyrmar ho oraçom» 
(S); «Ho segũdo conffirmaho ẽ ha ffe» 
(S); «Deus, confirma aquilo que em 
nos obraste .s. o bautismo» (S); «pello 
qual foy a ley euangelica confirmada e 
firmemẽte reygada em seus coraçoões» 
(VC); «mas a este testamẽto que eu 
digo confirmado por deus» (EE); «e 
confirmãdo o que pormeteo ençima per 
exẽplos» (VC); «e confirmãdo me em 
teu amor per desejo de caridade» (VC); 
«e obedeeçendo vos aa voontade de 
deus e confirmãdonos a ella busquemos 
os remedios» (VC); «ante forom 
mays confirmados na ffe» (EE); «e se 
alegrauam confirmãdose eternalmẽte em 
teu louuor» (VC); «porque elles aprouã 
louuã e confirmam aquella sentença» 
(VC); «e confirmando da preegaçom 
com os sinaaes que se seguyam» (EE); 
«e confirmandose aa justiça de deus» 
(VC); «com ho dedo polegar posto 
en a crisma confirmao fazendolhe ho 
signal da cruz en a fronte» (S); «deue 
a confirmar com aquellas cousas que 
ẽ dereyto sõ scriptas» (TC); «Elle o 
acabara confirmara e enforteçera a elle 
gloria e imperio pera sempre» (EE); 
«e nõ soomẽte confirmarõ a nossa ffe» 
(VC); «ou se ahy ja aueria confirmasse 
e fortificase mais» (VC); «per obra do 
senhor que confirmaua o sermõ delles 
com signaaes e millagres» (VC); «E 
em aquesto se afique e confirme» (VC); 
«para que confirmees cõ elles» (EE); «e 
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aquello que negamos per palauras nõ o 
confirmemos per obras» (VC); «atees 
que lhe nom jures e o confirmes per 
juramẽto» (VC); «O premeiro confirmou 
a graça que foy dada no bautismo» 
(S); «mas ante o confyrme e demostre 
que he examinado e prouado» (VC); 
«e o que for confirmado non tenha 
presunçom que elle pode aver esta 
forteleza sufiçiẽte de estar por ssy» (S); 
«e forõ confirmados por sacramẽtos» 
(C); «aquellas promessas a maneira de 
testamento forom confirmadas por deus 
com juramento diuino» (EE); «depois 
que fossẽ cõfirmados per o spiritu 
sancto» (VC); «fossem comfirmados na 
ffe» (EE); «a qual he des o começo do 
mundo foy cõfirmada com elles» (EE); 
«assy como o testamento velho foy 
confirmado no sangue das anjmallias 
que offereciã» (VC); «ca a ffe da 
ygreja he cõfirmada» (EE); «nõ seendo 
cõfirmado e autorizado per nos» (VC); 
«nõ pode seer cõfirmado nem crijdo 
se nõ per signaaes e millagres» (VC); 
«que nom seja comfirmado em alguum 
benefiçio curado» (C); «atees que nõ 
sejaaes cõfirmados per o dõ do spiritu 
sancto» (VC); «o que ouver de ser 
confirmado ao bispo» (S); «ẽ as destras 
da bẽauẽturãça eternal serã cõfirmados 
aquelles que amarõ as cousas eternaaes» 
(VC); «A terçeyra os que nom som 
confirmados» (S); «ca oje nõ soomẽte 
somos cõfirmados por possuydores do 
parayso» (VC).

confirmidade, subs. (do lat. confirmitate-m, 
firmeza). Conformidade; concordância. 
Formas:  cõf i rmidade  (VC,  1) . 
Contexto: «O decimo he da cõfirmidade 
e cõcordãça de obra cõ a doctrina. aa qual 
perteẽçe aquello que diz» (VC).

confissão, subs. (do lat. confissione-m). 
Sacramento da penitência; ato de 
confessar os pecados. Formas: cõfessõ 
(VC, 1); cõfessoões (VC, 1); cõffissom 
(VC, 1); cõffysom (S, 2); cõfiçom (S, 1); 

cõfisõ (TC, 2); cõfisões (C, 1); cõfisom 
(S, 2; TC, 1); cõfison (S, 11); cõfissã 
(VC, 1); cõfissam (VC, 15; EE, 3; RP, 1); 
cõfissõ (S, 1; VC, 13); cõfissõees (S, 1); 
cõfissom (S, 2; VC, 56); cõfisson (S, 4); 
cõfissoões (S, 1; VC, 1; C, 1); cõfysom 
(S, 1); cõfyson (S, 1); cõfyssom (EE, 
1); cõfysson (S, 1); comfissam (EE, 1); 
comfissõees (S, 1); comfissom (TC, 2; 
VC, 3); comfissoões (TC, 1); comfysom 
(S, 1); comfyssom (S, 1); confessom 
(VC, 4); conffisom (S, 1); conffison (S, 
1); conffissam (SG, 1); conffissom (S, 
2); confiçõees (S, 2); confisam (VC, 1; 
EE, 1); confisõ (S, 1); confisõees (S, 
2); confisom (S, 9; TC, 1); confison (S, 
32); confissam (VC, 38; C, 2; EE, 2); 
confissan (EE, 2); confissõ (S, 1; TC, 
1; VC, 2); confissõees (S, 1); confissom 
(S, 18; TC, 6; VC, 52; EE, 7); confisson 
(S, 17; EE, 3); confissooẽs (TC, 1); 
confysom (EE, 1); confyssom (S, 1); 
confysson (S, 1). Contextos: «na fe e 
virtude e cõfessõ do teu nome» (VC); 
«Agustinho diz. que aas tres neguaçoões 
se dã tres cõfessoões» (VC); «A quĩta he 
a cõffissom e peẽdẽça» (VC); «E faz logo 
a cõffysom geeral com os que hy estam» 
(S); «asi como quando o que he ydiota 
ou rreuela a cõfiçom ou he desonesto aas 
molheres» (S); «se per uẽtura escoregar 
e cair ẽ pecado tornese moyto asynha 
ao lauatorio da uerdadeira cõfisõ» (TC); 
«Pero por que nos de dereito deuemos 
ouuir as cõfisões» (C); «lhe dira aquelo 
que lo que lhe disserom na cõfisom» 
(TC); «O terçeiro rremedio he pensar ho 
homẽ a cõfison e a vergonha» (S); «he 
neçessaria a creẽça da võtade mas ajnda 
a creença e cõfissã da boca» (VC); «cõ 
a boca se faz a cõfissam para a saude» 
(EE); «he em tẽpo da pestilẽçia a sancta 
penitencia e a cõfissam» (RP); «ho bispo 
deue hir aa cõfissõ de çertos pecados» 
(S); «Hos frades preegadores e menores 
sooyan aver priuilegio de huũ papa 
Benedyto pera ouuir cõfissõees» (S); 



500 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

«pela tardança de non ouuir a cõfissom» 
(S); «Despois que ho saçerdote aja 
ouuido ao pecador ha cõfisson dos 
pecados» (S); «Ha determinaçõ he que 
deue auer cura dalmas ou poder de ouuir 
cõfissoões» (S); «E quãdo o saçerdote 
diz a cõfysom» (S); «ouuyo cõfyson 
doutro» (S); «Veedes aquy verdadeira 
e pura cõfyssom» (EE); «cõfysson he 
pella qual ha enfermidade ẽcuberta 
se descobre por esperança de aver 
perdon» (S); «mas porque por sua leal 
comfissam fossem comfirmados na ffe» 
(EE); «como os frades preegadores e 
menores podem ouuir comfissõees» (S); 
«Se negligẽtemẽte uay a comfissom nom 
cuydando bem nos pecados que fez» 
(TC); «A todo sacerdote que comfissoões 
ha de ouuir comprẽlhe duas cousas» 
(TC); «Confesome que nõ ha en myn as 
cousas que se rrequerem aa verdadeira 
comfysom» (S); «se o juiz fezesse 
enquyryçom do que o saçerdote sabe em 
comfyssom» (S); «e desnuemos as nossas 
consciencias acerca de deus per pura e 
limpa confessom dos pecados» (VC); «E 
fazẽdo a conffisom, tenha as maãos juntas 
diante dos pectos» (S); «E quando he 
solepne, enmentre que o saçerdote diz ha 
conffison» (S); «e ouuir hij de conffissam 
as pessoas que la steuerem» (SG); 
«honde ouue este nome conffissom» (S); 
«yso mesmo he delle se ho prelado dese 
liçença a algũ que ouuise de confiçõees 
aos de seu bispado» (S); «em a qual se 
descobrem as maas condições que ante 
da confisam sam encubertas» (VC); 
«E som tres maneiras de confisõ» (S); 
«mais aqueles a quem he dada cura e 
rrectoria alguũa da ygreja ou ha quem he 
dado poderio de ouuir confisõees» (S); 
«Seguese a confisom geeral que deue de 
fazer a todalas pesoas» (TC); «e pella 
confison geeral segũdo que desto mais 
largamẽte foy dyto» (S); «E os leigos 
sam a elle obrigados huũa vez no anno 
como aa confissam» (C); «o sacerdote 

que descobre a confissõ deue a seer 
desposto» (TC); «foron elegidos que 
posam ouuir confissõees en suas çidades 
e bispados» (S); «lhe deue adizer em 
como ha confissom esta em tres pomtos» 
(TC); «por contriçom, confissom, e 
verdadeira peendemça» (EE); «por tanto 
aver tardado de vijr aa confisson» (S); 
«nom deuem de ouuir confissooẽs nem 
dar peemdenças» (TC); «assy como faz 
ho saçerdote em sua missa, que primeiro 
se acusa na confysom geeral» (EE); 
«A terçeira se ha confyssom nom foy 
emteyra» (S); «E a pena do que rreuelase 
ho que lhe foy dicto en confysson» (S).

conformação, subs. (do lat. conformatio-
ne-m). Ato ou efeito de conformar; dis-
posição; aceitação. Formas: conformaçõ 
(VC, 1); conformaçom (VC, 1). Con-
textos: «per conformaçõ e concordia 
da tua voontade com a minha em todas 
cousas ora sejã cõtrayras» (VC); «pera 
declaraçom da sua diuijndade e pera 
conformaçom da sua doctrina» (VC).

conformar, vb. do lat. conformare). Estar 
em conformidade com; conciliar; dispor; 
condizer; conciliar; concordar. Formas: 
cõforma (VC, 4); cõformã (VC, 2); 
cõformada (VC, 1); cõformãdo (VC, 2); 
cõformãdo me (VC, 1); cõformãdonos 
(C, 2); cõformãdose (VC, 1); cõformalla 
(VC, 1); cõforman (EE, 1); cõformando 
(S, 1; VC, 1); cõformar (VC, 18; EE, 
2); cõformarmos (VC, 1); cõformo (VC, 
1); comformar (S, 1; VC, 5; EE, 1); 
conforma (VC, 1); conformã (S, 1; VC, 
2); conforma te (VC, 1); conformando 
(C, 1; EE, 1); conformando se (VC, 
1); conformar (S, 1; VC, 28; EE, 1); 
conformar se (VC, 1); conformarmonos 
(VC, 1); conformarmos (VC, 2); 
conformarõse (EE, 1); conformauã (VC, 
1); conformauã se (VC, 1); conforme 
(EE, 1); conformemonos (VC, 1); 
conformemos (VC, 1); conformo (VC, 
1); fossem cõformados (VC, 1); he 
cõformado (VC, 1); seer conformados 
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(VC, 1); som cõformadas (VC, 1); som 
conformados (VC, 1). Contextos: «E 
per aquesto se cõforma e asemelha elle 
a Christo» (VC); «e os teus amigos 
que som os pobres os quaaes te amã 
e se cõformã cõtigo» (VC); «a qual 
trouue Christo no vẽtre se entẽde a my 
perfeita oniõ da diuijndade cõformada 
aa humanidade» (VC); «cõformãdo e 
concordãdo a tua voontade cõ a minha» 
(VC); «e cõformãdo me a tua vida e 
que em pos ty hyndo chegue aa terra de 
çima» (VC); «Item cõformãdonos cõ 
o dereito comuũ» (C); «Cõformãdose 
aos maaos husos dos seus mayores e 
senhores» (VC); «E cõformalla com 
deus e cõ a voõtade sua» (VC); «os boos 
se cõforman aa vontade de deus» (EE); 
«tendo a nossa vontade e cõformando ha 
coussa sua en nosas obras» (S); «e non 
vos queraaes cõformar a este mundo» 
(EE); «e por nos cõformarmos a este 
artigoo» (VC); «e em aquesto nõ quebro 
o sabado mas em obrando me cõformo ao 
padre» (VC); «nõ comformar sua võtade 
cõ a võtade de Deus» (S); «porque assy 
se conforma aa sua cabeça» (VC); «asy 
como sse conformã cõ os sãtos que 
son no çeeo» (VC); «e tu conforma 
te com Christo quãto poderes» (VC); 
«Com a qual nos conformando, vistos 
os escandollos e malles que se seguẽ da 
cõuersaçam» (C); «E em conformando 
se o homẽ em aqueste artigoo» (VC); 
«e conformar suas vontades cõ os que 
fazem orações» (S); «e conformar se 
cõ sua vida e deuemollo seguir per tres 
carreiras» (VC); «conformarmonos a 
deus» (VC); «pera nos conformarmos cõ 
elle perfeitamẽte» (VC); «conformarõse 
a Christo cruçificado afadigando sua 
carne» (EE); «E assy como dicto he 
os martires se conformauã a soportar 
todallas cousas» (VC); «e por tanto 
conformauã se com elle» (VC); «vossa 
vontade se conforme aa de deus» (EE); 
«mas quanto em nos he temperemonos 

e conformemonos aa sua voontade» 
(VC); «e nos conformemos a ti» (VC); 
«e a qual sempre conformo cõ a rrazõ 
da alma» (VC); «e que auendo assy 
collaçom das primeiras cousas aly feitas 
que fossem cõformados na ffe» (VC); «o 
homẽ he cõformado a Christo» (VC); 
«e desejauam seer conformados em 
aquella fe que tomarom» (VC); «em 
quanto som cõformadas em a primeira 
verdade» (VC); «de maneyra que som 
conformados em obedeçerem a teus 
mandados» (VC).

conforme, adj. (do lat. conforme-m). 
Que tem a mesma forma; semelhante; 
análogo; parecido. Formas: cõforme 
(C, 1); cõformes (VC, 2; C, 1; EE, 2); 
comformes (EE, 1); conformas (VC, 1); 
conforme (C, 1); conformes (VC, 2; C, 
1; EE, 2). Contextos: «por que ysto nos 
pareçe mays cõforme ao dereito comuũ» 
(C); «a qual nos faz seer cõformes a 
deus» (VC); «mandam seus estatutos 
cõformes ao dereito» (C); «sooes feitos 
cõformes a Christo pella semelhança 
da vida» (EE); «e que possamos seer 
conformas a elle na gloria» (VC); he 
mays rezoado e mays conforme ao 
dereito diuino» (C); «sejamos conformes 
a nosso senhor em a pẽna» (VC); 
«segundo seus boõs vsos e costumes 
conformes ao dereito» (C); «as obras 
conformes aa voõtade de deos» (EE).

conformidade, subs. (do lat. conformitate-
-m). Ato ou efeito de conformar; concor-
dância; correspondência; semelhança. 
Formas: cõformidade (VC, 5; C, 1; EE, 
1); cõformidades (RP, 2). Contextos: 
«A cõcordia e cõformidade da jgreja 
tam bem he chamada carne e sangue 
de Christo» (VC); «cuja cõformidade e 
amizidade elle tanto encomẽdou» (C); 
«Joham foy Helyas no spiritu pela seme-
lhança e cõformidade delle he Helyas» 
(EE); «Das cõformidades do coraçam e 
dos outros mẽbros» (RP); «Quarto das 
cõformidades do coraçom, e dos prinçi-
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paes membros» (RP).
confortador ,  subs. ,  adj .  (do la t . 

confortatore-m). Que ou o que conforta. 
Formas: cõfortador (VC, 1; EE, 1); 
confortador (EE, 1). Contextos: «tu 
sey minha cõsollador e cõfortador da 
minha alma» (VC); «O spiritu sancto 
cõfortador que mãdara o padre em meu 
nome» (EE); «Quando vier do padre ho 
confortador spiritu de verdade» (EE).

confortante, adj. (do lat. confortante-m). 
Confortador; que conforta. Formas: 
cõfortãte (VC, 1). Contexto: «por nosso 
exẽplo apareçeo aquel angeo cõfortãte o 
senhor» (VC).

confortar, vb. (do lat. confortare). 
Consolar; animar; aliviar. Formas: 
cõforta (VC, 7; EE, 1); cõfortã (VC, 1); 
cõfortado (VC, 1); cõfortãdo (VC, 2); 
cõfortãdoos (VC, 3); cõfortados (VC, 
2; HV, 1); cõfortallo (VC, 1); cõfortam 
(VC, 1; EE, 1); cõfortando (VC, 1); 
cõfortar (TC, 1; VC, 10; HV, 2; C, 1); 
cõfortarey (EE, 1); cõfortarse (VC, 
1); cõfortasse (VC, 1); cõfortaua (VC, 
2); cõfortauasse (EE, 2); cõforte (VC, 
3); cõfortemonos (VC, 1); cõfortou 
(VC, 1; EE, 1); cõfortou o (HV, 1); 
cõfortou me (VC, 1); cõfortouo (VC, 
1); comfortandoos (EE, 1); comfortar 
(EE, 1); conforta (VC, 10; EE, 2); 
confortada (VC, 1); confortãdonos 
(VC, 1); confortados (VC, 1; EE, 1); 
confortamos (VC, 1); confortando (VC, 
2); confortandoos (EE, 1); confortaos 
(VC, 1); confortar (VC, 1; EE, 2); 
confortarey (EE, 1); confortassem (VC, 
1); confortaua (VC, 5; EE, 1); confortauã 
(VC, 1); confortauam (VC, 1); confortay 
vos (EE, 1); confortes (VC, 1); 
confortese (VC, 1); confortou (VC, 2); 
era cõfortado (VC, 2); esteue cõfortado 
(HV, 1); foy confortado (VC, 1); seẽdo 
cõfortados (VC, 1); seer cõfortado 
(VC, 1); seer cõfortados (VC, 1); seer 
confortado (VC, 1); sõ confortados 
(VC, 1); som cõfortados (VC, 1); 

somos cõfortados (EE, 1). Contextos: 
«E tu me cõforta de tal maneira que 
o jugo dos teus mãdamẽtos me seja 
leue» (VC); «auia de seer alumiado e 
cõfortado de consollaçoões diuinaaes 
e spirituaaes» (VC); «e o senhor 
perdoãdolhe os pecados cõsollãdoo e 
cõfortãdo: disselhe» (VC); «(vigiãdo 
e orãdo e enssinãdo os discipollos) e 
cõfortãdoos» (VC); «estauã cõ Pilatus 
forõ muy cõfortados daquelle boõ 
cheyro» (HV); «e cõfortallo que nõ 
desesperasse» (VC); «A qual dam as 
escripturas que nos cõfortam no degredo 
da vida presente» (EE); «e cõ palaura 
cõsolatoria cõfortando as descõfortadas 
diselhes» (VC); «E o sacerdote em 
parte o deue a cõfortar» (TC); «Eu 
vos cõfortarey» EE); «e cõfortarse no 
bẽ que se nõ pode mudar» (VC); «e 
cõfortasse e recriasse os discipollos» 
(VC); «assy a cõfortaua e mantijnha do 
enchimẽto de sy meesmo» (VC); «mas 
creçia o menino e cõfortauasse cheo de 
sabedoria» (EE); «e cõforte os fiees e 
faça tornar os que hyã errados» (VC); «e 
cõfortemonos cõ a claridade da alegria» 
(VC); «o anjo do senhor os cõfortou 
dizendo» (EE); «mas o anjo cõfortou o 
e disselhe» (HV); «Ezechias. que quer 
dizer cõfortou me o senhor» (VC); «E 
o angeo apres daquesto cõfortouo assy 
como huũ amigo visitando seu amigo 
o conforta com sua presença» (VC); 
«emssynando e comfortandoos» (EE); 
«e em aquella ora os quis comfortar cõ 
a sua demostraçom» (EE); «E poren 
ha conforta o anjo dizẽdo» (EE); «A 
sesta cousa he que deue seer de deus 
confortada per dom de forteleza do spiritu 
sancto» (VC); «em a qual e per a qual 
elle confortãdonos marauilhosamente» 
(VC); «E creçendo em ho saber de 
deus confortados em toda vertude» 
(EE); «entõ lançamos o oleo quãdo 
confortamos blãdamẽte o pecador» 
(VC); «mas empero confortando e 
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amando a pessoa» (VC); «(E disselhes) 
confortandoos doçemente» (EE); «De sy 
confortaos para seguirẽ o seu exemplo» 
(VC); «Que cousas nos deuẽ confortar 
da morte dos filhos e parentes e jrmaãos 
e amigos» (EE); «Vijnde a mym todollos 
que trabalhaaes e estaaees carregados e 
eu vos confortarey» (EE); «ajnda que a 
confortassem os que a conhoçiam ella 
nom podia auer cõsollaçom» (VC); «com 
tam doçe consollaçom os confortaua em 
bem» (VC); «porque aa diuinal natura 
seruiã e a humanal confortauã» (VC); 
«por seruiço da diuijndade scondida 
na humanal natureza na paixom de 
Christo quando o confortauam» (VC); 
«Irmaãos confortay vos no senhor» (EE); 
«E esto padeçeo elle por ty por te dar 
exemplo que ajas paciencia e te confortes 
em teus trabalhos e aduersidades» 
(VC); «Confortese o coraçom delles 
na peendença» (VC); «A primeira ante 
que se partisse confortou os discipollos» 
(VC); «Christo crescia e era cõfortado» 
(VC); «e todo o tẽpo esteue cõfortado 
da graça de deus» (HV); «O senhor em 
orãdo foy confortado per o angeo» (VC); 
«mas seẽdo cõfortados e esforçados per 
aqueste pam da misericordia» (VC); 
«e auiã de seer cõfortados entom pera 
darẽ tam grande testimunho» (VC); 
«sõ confortados em as sobredictas 
cousas» (VC); «da aflicçõ da morte som 
cõfortados cõ o prazer da resurrecçõ» 
(VC); «pella qual somos cõfortados no 
bem» (EE).

confortativo, adj. (do lat. confortativus, a, 
um). Que conforta; que alivia. Formas: 
canfortatiuas (RP, 1). Contexto: «As 
cousas canfortatiuas sam estas» (RP).

conforto, subs. (regressivo de confortar). 
Consolo; bem-estar; alívio. Formas: 
cõforto (VC, 12; EE, 1); cõfortos (VC, 
1); conforto (VC, 7; EE, 2). Contextos: 
«Aqueste da refeyçom e cõforto aas 
voõtades piadosas que hã memoria da 
sua sãctidade» (VC); «aquelles que nõ 

teẽ outro cõforto» (EE); «tornar a seguir 
as cõsollaçoões da carne que mais som 
desconsollamento que cõfortos» (VC); 
«mas çessada aquella tribullaçõ grãde 
conforto lhe veeo e muyto ledo» (VC); 
«e reçebendo conforto da esperança do 
eterno guallardom» (EE).

confortoso, adj. (de conforto + -oso). 
Que conforta. Formas: cõfortoso (EE, 
1); confortosas (VC, 1). Contextos: 
«aquelle pensar e cuydar era muy 
cõfortoso a Maria» (EE); «assi como 
viãdas confortosas de saluaçõ» (VC).

confranger ,  vb .  (do  l a t .  vu lga r 
*confrangere, este de confringere, 
despedaçar). Afligir; angustiar. Formas: 
cõfrãgeo (VC, 1); cõfrãgua (VC, 1); 
confrangerse (VC, 1); confrangome (VC, 
1). Contextos: «e outra vez se asanhou 
ou se agrauou ou se cõfrãgeo» (VC); «e 
amehude se cõfrãgua Christo no homẽ 
se elle quer tornar a viuer» (VC); «e 
quando o visse confrangerse com algũas 
burbulhas que terria no corpozinho» 
(VC); «confrangome e mooyome em my 
meesmo» (VC).

confundir, vb. (do lat. confundere). 
Baralhar; enganar; humilhar. Formas: 
cõfõde (VC, 1); cõfondẽ (VC, 1); 
cõfondeo (VC, 1); cõfonder (VC, 2); 
cõfondesse (VC, 1); cõfondeste (VC, 
1); cõfũdeo (VC, 1); cõfũder (VC, 1); 
cõfunde (VC, 1); cõfundeo (VC, 4); 
cõfunder (VC, 3); cõfundes (VC, 1); 
cõfundyr (EE, 1); comfondesse (VC, 1); 
comfundido (VC, 1); confonde (VC, 1); 
confondeo (VC, 2); confonder (VC, 4); 
confondes (VC, 1); confondessem (VC, 
1); confondidos (EE, 2); confunde (VC, 
1); confundẽ (VC, 1); confundeos (VC, 
1); confundesse (VC, 1); confundia (EE, 
2); confundida (VC, 1); confundidos 
(VC, 1); confundisse (EE, 1); fosse 
cõfumdido (EE, 1); he confundida 
(VC, 1); seja cõfundido (VC, 1); 
seera confundido (EE, 2). Contextos: 
«aquello cõfõde mais o jngrato porque 
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o traheo» (VC); «quando pecã e os 
enuergonhã e cõfondẽ» (VC); «esta 
molher cõfondeo ãbos aquestes» (VC); 
«por o nõ auergonhar e cõfonder de 
praça» (VC); «E esta pregũta lhes fazia 
por que dos seus dictos proprios os 
cõfondesse» (VC); «Tu es aquella que 
cõfondeste a geeraçom humanal» (VC); 
«mas da sua resposta os cõfũdeo dizẽdo» 
(VC); «porque as baixezas do mũdo 
escolhe deus por cõfunder as cousas 
altas e fortes» (VC); «e aqueste peccado 
cõfunde todas cousas» (VC); «e elle 
de sua reposta os cõfundeo cõfirmãdo 
aquello que elles disserõ» (VC); «porque 
as baixezas do mũdo escolhe deus por 
cõfunder as cousas altas e fortes» (VC); 
«Cõ que cõsciẽçia cõfundes tu a molher» 
(VC); «cõuem pera sabermos pubricas 
praças a mais cõfundyr: e açoutar» (EE); 
«E por tal que o senhor per as doores do 
lenho nom seendo vençido comfondesse 
e avergonhasse as dellectaçoões que 
veessem do lenho» (VC); «E emtom 
veemdo se comfundido  partiose» 
(VC); «que emvergonha e confonde 
seu proximo em sua presença» (VC); 
«assy agora per as linguoas confondeo 
os judeos» (VC); «elle auia humana 
carne verdadeiramente por confonder 
os hereges» (VC); «quanto confondes a 
sandiçe da minha vaydade» (VC); «que 
per razõ e per scriptura confondessem os 
hereges» (VC); «Porem diz Jheronimo 
de razoões confondidos non pregũtam 
mais daquestas cousas» (EE); «em a qual 
cousa confunde e vençe elle o treedor» 
(VC); «Bemauẽturada alma he aquella 
cujas virtudes confundẽ e apaguã em 
as outras os viçios cõtrairos» (VC); «E 
Jesu confundeos ou os vẽçeo per razõ» 
(VC); «e porque elle confundesse o 
mũdo e os sabedores delle» (VC); «E 
depois do bauptismo entrou na sinagoga 
e confundia aos judeus que morauam 
em Damasco» (EE); «a bruteza de 
muytos homeẽs he aquy confundida» 

(VC); «por tal que os do poboo de 
Jsrael fossem vençidos e confundidos 
per a ffe deste gentil» (VC); «Christo 
quis seer presente aas vodas porque as 
autorizasse e confundisse ho error dos 
que as desprezã» (EE); «porque se fosse 
cõfumdido pareçesse soo seer vemçido» 
(EE); «como a nossa soberba em aquesto 
he confundida» (VC); «e sayndosse da 
relligiõ seja cõfundido» (VC); «nõ seera 
confundido» (EE).

confusão, subs. (do lat. confusione-m). 
Ato ou efeito de confundir; desordem; 
perturbação. Formas: cõfusã (VC, 1); 
cõfusam (VC, 1; EE, 2); cõfusan (EE, 1); 
cõfusõ (VC, 7); cõfusom (VC, 28; EE, 
4); cõfuson (S, 1; EE, 1); comfusam (EE, 
1); comfusom (EE, 1); confusam (VC, 2; 
EE, 2); confusõ (VC, 2); confusom (VC, 
30; EE, 3); confuson (EE, 1); confussom 
(VC, 1). Contextos: «e a cõfusã e 
toruaçõ da nossa vida» (HV); «polla 
cõfusam do arroydo do mar e das ondas» 
(EE); «ãtre vos e nos ha grãde cõfusan» 
(EE); «e disse (cõfusõ) de perdiçõ» 
(VC); «Cõfusom seja a vos scripuaães 
e phariseus que çarraães o regno dos 
çeeos ãte os homẽs» (VC); «deue 
padesçer grande cõfuson e vergonha» 
(S); «E ho tal deitar da sinagoga era 
reputado em grande comfusam» (EE); 
«cujo deus he o ventre e a sua gloria em 
comfusom deles» (EE); «Mas confusam 
aaquestes todos que apedram o senhor 
Jhesu» (VC); «ay ay pois ou confusõ 
cõfusom sta aparelhada pera sempre os 
homẽs mũdanaaes e pecadores» (VC); 
«dãpnaçom e confusom perpetua» (VC); 
«Quinto se responde que vijra em tempo 
de grande confuson de regnos ao jmperio 
romaão» (EE); «e da confussom dos 
judeus infiees» (VC).

confuso, adj. (do lat. confusus, a, um). 
Desordenado; embrulhado; indistinto. 
Formas: cõfusa (VC, 1; EE, 1); cõfuso 
(VC, 7); cõfusos (VC, 9; EE, 1); 
confusa (VC, 1; EE, 1); confuso (VC, 
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4); confusos (VC, 4). Contextos: «O que 
cousa tã cõfusa e toruada he desesperar 
o pecador da misericordia de deus» 
(VC); «e foy cõfusa no pensamento» 
(EE); «fora feita huũ soõ nõ declarado 
mas cõfuso a maneira de toruõ» (VC); 
«cõfusos por euidente razom» (EE); «E 
tal sperança como esta fica confusa» 
(VC); «E como deos foy reconcilliado. e 
o dyaboo confuso» (VC); «nom sejamos 
confusos e amergidos» (VC).

congelante, adj. (do lat. congelante-m, 
part. presente de congelare). Que 
congela. Formas: congellãte (VC, 1). 
Contexto: «e da augua sera tirada a 
frieldade congellãte» (VC).

congelar ,  vb .  (do lat.  congelare). 
Transformar em gelo; gelar. Formas: 
cõgellada (VC, 1). Contexto: «a ourinha 
desta animalia cõgellada se faz em 
pedra» (VC).

congregação, subs. (do lat. congregatione-
-m). Ação de congregar ou reunir; assem-
bleia; ajuntamento; comunidade religio-
sa. Formas: cõgregaçõ (VC, 2; EE, 1); 
cõgreguaçõ (VC, 1); congregaçõ (VC, 
3); congregaçom (EE, 1). Contextos: 
«antre a cõgregaçõ dos fiees reçebẽdo 
os sacramẽtos da ygreja» (VC); «na 
cõgregaçõ dos catholicos e na ygreja de 
deus» (EE); e mãtẽ em paz os monjes ou 
claustraaes que viuem em cõgreguaçõ» 
(VC); «os que viuẽ vida spiritual em 
algũa congregaçõ» (VC); «E aquelle que 
era presidente e rector no templo com 
cuja auctoridade se fazia a congregaçom 
e ajuntamẽto este era chamado principe 
da synagoga» (VC).

congruemente, adv. (de côngruo + 
-mente; côngruo do lat. congruus, a, um, 
conveniente). Correspondentemente; 
convenientemente. Formas: cõgruemẽte 
(VC, 1). Contexto: «Esso meesmo os 
sete doões do spiritu sancto cõgruemẽte 
sõ demostrados no fogo» (VC).

congruidade, subs. (do lat. congruitate-m). 
Qua l idade  do  que  é  công ruo ; 

coincidência; correspondência. Formas: 
congruydade (S, 1). Contexto: «Ca esta 
conjunçom enin que sse poeẽ hy he de 
congruydade, mais nõ de neçesidade» 
(S).

conhecedor, subs., adj. (do lat. cognos-
citore-m). Que ou aquele que conhece; 
sabedor. Formas: conheçedor (EE, 1). 
Contexto: «he buscador e conheçedor 
de coraçoões» (EE).

conhecença, subs. (do lat. medieval 
cognoscentia-m).  Conhecimento. 
Formas: conheçẽça (C, 1). Contexto: 
«e darlhes ham conheçẽça razoada dos 
coelhos, perdizes, poombos, rollas e de 
toda outra caça que caçarẽ» (C).

conhecente ,  subs . ,  ad j .  (do  la t . 
cognoscente-m, part. presente de 
cognoscere). Que ou aquele que conhece; 
conhecido. Formas: conheçente (VC, 
1); conheçentes (VC, 1); conheçẽte 
(VC, 1); conheçẽtes (VC, 1). Contextos: 
«a qual cousa se ẽtende per Pedro que 
he interpretado conheçente» (VC); 
«quando em sua morte fugindo os 
seus discipollos e conheçentes a terra 
tremeo e se moueo» (VC); «Pedro que 
he interpretado conheçẽte» (VC); «e que 
ante cõuidẽ aquestes taaes que os ricos e 
conheçẽtes» (VC).

conhecer, vb. (do lat. cognoscere). Recon-
hecer; constatar; tomar conhecimento; 
identificar; ter relações sexuais. Formas: 
aja conheçydo (S, 1); auemos conheçido 
(EE, 1); auer conheçida (VC, 1); avya 
conheçido (S, 1); conheça (S, 3; VC, 11; 
C, 2; EE, 3; RP, 1); conheçã (VC, 7; EE, 
1); conheçaaes (VC, 2; EE, 1); conheçam 
(C, 1; EE, 1); conheçamos (VC, 1); co-
nheças (S, 1; VC, 1); conheçase (VC, 1); 
conheçe (S, 5; VC, 68; EE, 16); conheçẽ 
(VC, 14; EE, 9; RP, 1); conhecẽdo (S, 
1); conheçẽdo (VC, 8); conheçẽdoa (VC, 
1); conheçẽdoo (EE, 1); conheçẽdoos 
(VC, 1); conheçee (EE, 1); conheçeeo 
(EE, 5); conheçees (VC, 5; EE, 4); co-
nheçelas (EE, 1); conheçello (EE, 1); 
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conhecem (EE, 1); conheçem (S, 2; VC, 
6; C, 1; EE, 1); conheçemdo (S, 1); co-
nheçemollo (VC, 1); conhecemos (EE, 
1); conheçemos (VC, 10; EE, 9); conhe-
çen (S, 2; EE, 1); conheçendo (VC, 3; 
EE, 2); conheçendose (S, 1); conheceo 
(S, 1; VC, 2); conheçeo (S, 8; VC, 14; 
HV, 2; EE, 15); conhecer (S, 3); conheçer 
(S, 26; VC, 31; HV, 2; C, 2; EE, 19); 
conheçera (VC, 7; HV, 1; EE, 3); conhe-
çerã (VC, 2; EE, 2); conheçeram (EE, 
1); conheçeras (VC, 7); conheçerẽ (VC, 
1); conheçerees (EE, 5); conheçerem 
(VC, 2; EE, 1); conheçeremos (VC, 1); 
conheçeres (VC, 5); conheçerey (VC, 1; 
EE, 1); conheçeria (VC, 1); conheçeriees 
(EE, 1); conheçermos (VC, 1); conhece-
rõ (VC, 1; EE, 1); conheçerõ (VC, 7; HV, 
1; EE, 8); conheçerom (VC, 2; EE, 7); 
conheçeromno (EE, 2); conheçeron (EE, 
2); conheçerõno (EE, 1); conheçerõse 
(EE, 1); conheçerse (VC, 1); conheçes 
(VC, 4; EE, 2); conheçese (S, 9); conhe-
çesees (C, 1); conheçesse (S, 1; VC, 4; 
EE, 1); conheçessẽ (VC, 2); conheçes-
sem (VC, 4; EE, 4); conheçessen (EE, 
1); conheçesses (VC, 3; EE, 2); conhe-
çeste (VC, 1; EE, 3); conheçesteo (VC, 
1); conheçestes (VC, 1; EE, 5); conheci 
(EE, 1); conheçi (VC, 2; EE, 1); conhe-
cia (EE, 1); conheçia (VC, 7; HV, 2); 
conheçiã (VC, 2; EE, 1); conheçia se 
(VC, 1); conheciam (EE, 1); conheçiam 
(EE, 1); conheçiame (HV, 1); conhecida 
(VC, 1); conheçida (VC, 3); conheçido 
(S, 1; VC, 6; EE, 3); conheçidos (VC, 4; 
EE, 1); conheço (TC, 1; VC, 9; EE, 10); 
conheçoho (EE, 2); conhese (S, 1); co-
nhesça (S, 1); conhescemdo (TC, 1); 
conhesçeo (EE, 1); era conheçido (EE, 
1); erã conheçidos (VC, 1); for conheçi-
do (C, 1); fora conheçido (VC, 1); forẽ 
conheçidos (VC, 1); fosse conheçido 
(VC, 1); fossẽ conheçidos (VC, 1); foy 
conheçido (EE, 1); hã conheçido (VC, 
1); he conheçida (VC, 2); he conhecido 
(S, 1); he conheçido (S, 1; VC, 2); ou-

uesses conheçido (EE, 2); sejam conhe-
çidos (C, 1); seer conhecido (VC, 1; EE, 
1); seer conheçido (VC, 1); ser conheçi-
da (S, 5); sõ conheçidos (VC, 1); som 
conheçido (EE, 1); som conheçidos (VC, 
1); teem conheçida (EE, 1). Contextos: 
«esta molher que aja conheçydo por 
ffornicaçom sse sserya comadre» (S); 
«porque melhor lhe fora nõ auer conhe-
çida a carreira de deus» (VC); «sse 
primeyramẽte que foy padrinho a avya 
conheçido carnalmẽte» (S); «aynda que 
a nõ conheça nẽhũ de seus parẽtes» (S); 
«se homẽ nõ dormir antes que conheça 
que tem apostema» (RP); «aynda que os 
arrenegados e ypocritas e falssos chris-
taãos ẽ este mũdo nõ se conheçã 
cheamẽte» (EE); «por que mays chea-
mente conheçaaes a vontade de deus» 
(EE); «nõ tomẽ conheçimẽto nẽ conhe-
çam dos mallefiçios e exçessos dos 
clerigos e rellegiosos da dita çidade» (C); 
«porque nos conheçamos que nõ pode 
seer saluo ou saão da enfermidade do 
spiritu» (VC); «que conheças huũ Deus 
verdadeyro» (S); «e com lagrimas e 
gemidos conheçase por pecador humil-
dese a deus» (VC); «Ca aquelle confes-
sa o que de todo e çertamente outorga e 
conheçe» (S); «nõ conheçẽ taes febres 
serẽ pestilẽçiaes» (RP); «conhecẽdo as 
criaturas que fez» (S); «nõ conheçẽdo 
nos cousa algũa que faça» (VC); «e 
conheçẽdoa que a despreze» (VC); 
«conheçẽdoo como a senhor e dizemdo» 
(EE); «e conheçẽdoos outrosi que erã 
judeus per as vestiduras» (VC); «conhe-
çee  por  esper iẽc ia»  (EE) ;  «no 
conheçimẽto se entẽde a ffe, que por ella 
conheçeeo o que creeo» (EE); «esto he 
que nõ conheçees bẽ» (VC); «Escodri-
nhar estas cousas presunçam he de as 
creer e he piedade, conheçelas he vida 
eterna» (EE); «Como sooes mintyrosos 
affirmando conheçello» (EE); «na qual 
todallas cousas se conhecem» (EE); «E 
asi elles conheçem os coraçõees que lhes 
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fazen por palaura e pollo coraçom» (S); 
«A terçeyra nom conheçemdo o ben que 
Deus lhe deu» (S); «e per cõseguinte 
conheçemollo honrrado sobre todas 
cousas» (VC); «Ca em parte conhecemos 
e em parte prophetyzamos» (EE); «por-
que nom amamos a deus que o nõ co-
nheçemos bẽ nẽ reconheçemos os seus 
benefiçios» (VC); «E teem os theolegos 
que os ssantos conheçen e saben as 
nossas oraçõees» (S); «e os principaaes 
della non conheçendo a este e aos dictos 
dos prophetas que se leem cada sabado» 
(EE); «e dizeo por deuaçom e humildade 
rrepunandose e conheçendose ser indyg-
no de rreçeber tam grande sacramẽto 
como he este» (S); «e contra quãtos e 
quãtas molheres conheceo» (S); «Se ergo 
a nom conheçeo ante do parto» (VC); «A 
segunda que aia sabedoria, pera con-
hecer os pecados» (TC); «cometeste 
pecado contra natura, que he conheçer a 
molher ẽ outra maneira que a natura 
rrequere» (S); «nẽ vos conheçera por 
senhor» (HV); «Vijra tempo em que 
conheçerã e sentirã quantos tormẽtos 
emgullirã cõ sua cobijça» (VC); «mas se 
perfeita ffe teuerã conheçeram bẽ elle 
teer tanta vertude dormindo como ve-
llando» (EE); «a qual gloria tãto sera 
dada mayor quanto as obras sẽ mais 
virtuosas e mayores conheçeras» (VC); 
«para elles conheçerẽ que elle era Chris-
to» (VC); «Por os fruytos delles os co-
nheçerees» (EE); «quando conheçerem 
seer enganados pello antechristo» (EE); 
«e entõ conheçeremos perfeitamẽte» 
(VC); «(entom conheçeres) nom todos 
mas alguũs de vos» (VC); «mas entom 
conheçerey assy como som conheçido» 
(EE); «e antre a gẽte nõ conheçeria a 
Jhesu» (VC); «Se me ouuesses conheçi-
do e a meu padre por çerto conheçeriees» 
(EE); «em caminhãdo nos em a carreyra 
da saluaçom pera te conheçermos» (VC); 
«os quaaes por esperiencia conhecerõ a 
pratica de Jhesu Christo» (EE); «e co-

nheçerõ que aquello era feito per voõta-
de de deus» (HV); «como conheçerom 
os apostollos aquelles que nũca virõ» 
(VC); «empero nom ho conheçerom em 
quanto padre» (EE); «E conheçeromno, 
e elle desapareçeo dos olhos delles» 
(EE); «ẽpero nõ conheçeron os disci-
pollos que fosse Christo» (EE); «vyron 
ho minino homẽ e conheçerõno redẽptor» 
(EE); «Os primeiros padre e madre de-
pois do pecado conheçerõse espidos» 
(EE); «porque muytas vezes o desprezo 
do mũdo faz o homẽ tornar a ssi e co-
nheçerse» (VC); «tu senhor que conhe-
çes os coraçoões de todos» (EE); «E este 
pecado he mais graue que sse conheçese 
ha ssua madre carnal» (S); «pera que 
nelle me visees e conheçesees e vos 
decrarasse minha tençam» (C); «se ela 
ouve tempo pera rreclamar ãte que a 
conheçesse e nom reclamou» (S); «por-
que per aqueste signal conheçessẽ os 
judeus o seu rey» (VC); «aynda que por 
ffe conheçessem huum deus» (EE); «e 
ainda porque os seruidores e os que hy 
estauam conheçessen a virtude de Chris-
to» (EE); «Se tu conheçesses aquellas 
cousas» (VC); «nõ conheçeste ho tempo 
da tua visitaçom» (EE); «conheçesteo e 
porque o nõ podeste saudar per voz» 
(VC); «estou con vos outros e non me 
conheçestes» (EE); «mas depoys de 
avida a conheci» (EE); «E ally onde diz 
que agora conheçi que eras temeroso de 
deus» (VC); «ho qual soo conhecia ho 
que conuinha aa saude daquelle gaffo» 
(EE); «nõ me ẽuiaria nẽhuũ trebuto que 
nõ mo deuia nẽ me conheçia por senhor» 
(HV); «nõ foy tal porque nõ conheçiã se 
era elle pobre per voõtade» (VC); 
«Cõfessaua se e conheçia se por que o 
senhor ouuesse delle conheçimẽto» 
(VC); «mas os olhos delles eram empe-
didos que non o conheciam» (EE); 
«mays cheamente conheçiam sua deyda-
de» (EE); «e conheçiame por senhor» 
(HV); «(e a verdade) conhecida (vos 



508 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

liurara)» (VC); «fosse claramẽte conhe-
çida a fraqueza delles» (VC); «Pella ffe 
he Deus conheçido» (S); «E ajnda que 
per ventura elles fossẽ vençidos ou co-
nheçidos» (VC); «Como homeẽs non 
conheçidos segundo a opiniom delles» 
(EE); «fiz e faço muytos desprazimẽtos 
cõ pecados e cõ maldades do que me 
conheço a el por muy culpado» (TC); 
«mas conheçoho e guardo ha sua pallau-
ra» (EE); «E se algũ conhese algũa 
molher cõtra» (S); «em todolos outros 
por que se conhesça seer menor dos 
ssaçerdotes» (S); «seemdo emgrato 
contra Deus nõ lhe conhescemdo os 
beneficios que del recebi e recebo» (TC); 
«e elle posto no ventre da madre conhes-
çeo a Christo» (EE); «por que era co-
nheçido de deus por a prouaçõ» (EE); 
«os phariseus que erã conheçidos de 
Christo» (VC); «despoys que o clerigo 
que nõ for conheçido por clerigo» (C); 
«Porque se manifestamẽte fora conheçi-
do por filho de deos» (VC); «mas como 
forẽ conheçidos sõ achados auorreçidos» 
(VC); «Auẽdo reçeo que se o filho de 
deus fosse conheçido» (VC); «por tãto 
enuiauã messegeiros que nõ fossẽ conhe-
çidos» (VC); «ho ryquo nõ foy conheçi-
do ante deus» (EE); «por quãto nõ o hã 
conheçido louuandolhe aquello que diz 
e que faz» (VC); «quando nõ he conhe-
çida a sua fama sta encuberta» (VC); «Se 
me ouuesses conheçido» (EE); «que 
notoriamẽte sejam conheçidos por cleri-
gos ou rellegiosos» (C); «pella qual 
podia seer conhecido por elles» (EE); «e 
nõ podese ser conheçida de homẽ» (S); 
«o qual os scolhidos soomẽte sõ conhe-
çidos de deus» (VC); «os beẽs fingidos 
em quanto nõ som conheçidos sõ louua-
dos» (VC); «nõ da as cousas necessarias 
aos filhos cuja neçessidade teem conhe-
çida» (EE).

conhecer 2, subs. (do verbo conhecer). 
Conhecimento. Formas: conheçer 
(VC, 2). Contexto: «porque o saber e o 

conheçer de deus he» (VC).
conhecido, subs. (do part. de conhecer). 

Aquele que se conhece; próximo. 
Formas :  conheç idos  (EE ,  4 ) ; 
conheçydos (EE, 1). Contextos: «para 
que as desse aos nã conheçidos» (EE); 
«antre os parentes e conheçidos» 
(EE); «buscarõno antre os parẽtes e 
conheçydos» (EE).

conhecimento, subs. (de conhecer + 
-mento). Capacidade de conhecer; saber. 
Consciência; compreensão. Formas: 
coneçimento (S, 1); conheçimemto (EE, 
1); conhecimento (EE, 1); conheçimento 
(S, 3; VC, 19; C, 2; EE, 21); conhecimẽto 
(EE, 2); conheçimẽto (S, 2; VC, 64; 
C, 3; EE, 19); conheçimẽtos (EE, 2); 
conheçymẽto (S, 1); conhicimento (TC, 
1); conhicimẽto (TC, 3); conhiçimẽto 
(VC, 1). Contextos: «non ouuerom 
coneçimento da ffe de Jhesu Christo» (S); 
«mereçia que Christo lhes cõffirmasse 
ho conheçimemto do corpo seu» (EE); 
«auera sciencia e conhecimento do padre 
como eu» (EE); «E fasio outorgamento 
ou conheçimento» (S); «esto por ha 
certidam do conheçimento que delle 
tijnham» (EE); «e vistindo ho nouo 
que he renouado no conhecimẽto de 
deos» (EE); «segũda semẽte he auer 
conheçimẽto de ssi e do mũdo e de deus» 
(VC); «escuridade de entendimẽto por 
vezes de conheçimẽtos como acõteçe 
em nos» (EE); «e por esta sapiencia 
avemos o conheçymẽto de Deus» (S); 
«este tal nõ ha conhicimento de guardar 
o domingo nem os dias sanctos» (TC); 
«faz aos homens perder o conhicimẽto 
da uerdade» (TC); «a qual per spiritual 
conhiçimẽto he oculto e secreto» (VC).

conhocedor ,  subs.  O mesmo que 
conhecedor. Formas: conhoçedor (VC, 
2); conhoçedores (VC, 1). Contextos: 
«Senhor Jesu Christo bõo meestre 
esguardador dos coraçoões e conhoçedor 
dos segredos» (VC); «elle era conhoçedor 
de todallas cousas» (VC); «pois que elles 
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eram os conhoçedores da lepra» (VC).
conhocença ,  subs.  O mesmo que 

conhecença. Formas: conhoçença 
(VC, 1). Contexto: «e tragendo os aa 
luz e vista .s. aa verdadeira conhoçença 
de deus» (VC).

conhocente, subs. O mesmo que conhe-
cente. Formas: conhocentes (VC, 3); 
conhoçentes (VC, 7); conhocẽte (VC, 
1); conhoçẽte (VC, 1); conhoçẽtes (VC, 
1). Contextos: «Onde certas antre os 
seus parentes e conhocentes» (VC); «e 
outros amigos e conhoçentes» (VC); 
«Per Pedro que quer dizer conhocẽte 
se entende o clerigo que segue Christo 
aadelonge» (VC); «a qual se entẽde per 
Pedro. que quer dizer conhoçẽte» (VC); 
«nẽ ajnda de quaaes que[r] dos vizinhos 
e conhoçẽtes» (VC).

conhocer, O mesmo que conhecer. 
F o r m a s :  c o m h o ç e m  ( V C ,  2 ) ; 
comhoçendo (VC, 1); comhoçeo (VC, 
1); comhoçer (VC, 1); comhoçiam (VC, 
1); conhoça (VC, 9); conhoçã (VC, 4); 
conhoçaaes (VC, 5); conhoçam (VC, 1); 
conhoçamollo (VC, 1); conhoçamonos 
(VC, 1); conhoçamos (VC, 6); conhoças 
(VC, 1); conhoce (VC, 2); conhoçe (VC, 
31); conhocẽ (VC, 2); conhoçẽ (VC, 7); 
conhoçe te (VC, 1); conhoçẽdo (VC, 15); 
conhoçẽdo se (VC, 1); conhoçẽdoo (VC, 
2); conhoçẽdose (VC, 2); conhocẽdosse 
(VC, 1); conhoçee (VC, 1); conhoçeeo 
(EE, 1); conhoçees (VC, 2); conhoçella 
(VC, 1); conhoçem (VC, 4); conhocemos 
(VC, 2); conhoçemos (S, 1; VC, 17); 
conhocendo (VC, 1); conhoçendo (VC, 
6); conhoçendoo (VC, 2); conhoçendose 
(VC, 1); conhoçẽno (VC, 2); conhoceo 
(VC, 5); conhoçeo (VC, 56); conhoçeos 
(VC, 1); conhocer (TC, 1); conhoçer 
(VC, 71); conhoçer se (VC, 1); conhocera 
(VC, 1); conhoçera (VC, 1); conhocerã 
(VC, 1); conhoçerã (VC, 3); conhoçeras 
(VC, 2) ;  conhocerdes (VC, 1) ; 
conhoçerdes (VC, 1); conhocerẽ (VC, 
1); conhoçerẽ (VC, 4); conhocerees (VC, 

1); conhoçerem (VC, 2); conhoçeres 
(VC, 6); conhoçeriamos (VC, 1); 
conhoçermos (VC, 4); conhocerõ (VC, 
1); conhoçerõ (VC, 10); conhocerom 
(VC, 1);  conhoçerom (VC, 11); 
conhoçerom no (VC, 1); conhoçes (VC, 
7); conhocese (VC, 1); conhocesem (VC, 
1); conhoçesse (VC, 6); conhoçessẽ (VC, 
2); conhocessem (VC, 2); conhoçessem 
(VC, 3); conhoçessemos (VC, 2); 
conhoçesses (VC, 2); conhoceste (VC, 
1); conhoçeste (VC, 6); conhocestes 
(VC, 1); conhoçestes (VC, 1); conhoci 
(VC, 2); conhoçi (VC, 3); conhocia (VC, 
6); conhoçia (VC, 16); conhoçiã (VC, 
8); conhociam (VC, 2); conhoçiam (VC, 
8); conhoçida (VC, 12); conhoçidas (S, 
1; VC, 1); conhocido (VC, 1); conhoçido 
(VC, 17); conhoçidos (VC, 5); conhoço 
(TC, 2; VC, 7; EE, 1); conhoeçerees 
(VC, 1); connosçer (VC, 1); era 
conhocida (VC, 1); era conhoçido (VC, 
6); es conhoçida (VC, 1); fosse conhoçido 
(VC, 3); fossem conhoçidos (VC, 2); 
fosses conhoçido (VC, 1); foy conhoçido 
(VC, 4); he conhoçido (VC, 4); sam 
conhoçidos (VC, 1); seer conhocido 
(VC, 1); seer conhoçido (VC, 6); seer 
conhoçidos (VC, 1); seja conhoçida (VC, 
2); seja conhocido (VC, 1); seja 
conhoçido (VC, 2); sejam conheçidos 
(VC, 1); sejamos conhoçidos (VC, 1); 
sejas conhoçido (VC, 2); ser conhoçido 
(VC, 1); serã conhoçidos (VC, 1); seram 
conhoçidos (VC, 1); seras conhoçido 
(EE, 1); som conhoçidas (VC, 2); som 
conhoçidos (VC, 1); ssom conhoçidos 
(S, 1). Contextos: «creem e comfessam 
e comhoçem deos» (VC); «E ella nom o 
comhoçendo ajnda e pensando que era 
ortellam» (VC); «pois que por huũ soo 
braado seu comhoçeo que era senhor da 
magestade de deus» (VC); «Por se 
comhoçer e stremar da comunhom dos 
ladroões» (VC);  «e que o nom 
comhoçiam auiam grãde doo» (VC); 
«per aqueste spelho conhoça a deus» 
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(VC); «e conhoçã que os villaãos e de 
pouco poder e ydyotas som mais 
auantejados que elles» (VC); «porque 
conhoçaaes quanto vos amey e que vos 
amees a my» (VC); «conhoçam quanto 
com dereito e dignamente elles mereçem 
de seer condempnados» (VC); «ao 
menos conhoçamollo no coraçõ» (VC); 
«e conhoçamonos por sãdeus» (VC); 
«conhoçamos que seremos quinhoeiros» 
(VC); «e conhoças saãmente e expressa» 
(VC); «nõ conhoce  alguẽ quãto 
aproueitou» (VC); «toda criatura 
marauilhandose conhoçe e testimunha 
que ella he beẽta» (VC); «o amor he 
aquelle soo sinal per que se conhocẽ e 
stremã os filhos de deos» (VC); «Ca 
conhoçẽ Christo per ffe. mas nõ o 
glorificã per a uiuẽda» (VC); «porque 
conhoçe te por seu fazedor» (VC); «e 
conhoçẽdo os seus pecados dam lugar aa 
graça» (VC); «prouã os seus amigos fiees 
conhoçẽdo se obedeeçẽ a elles» (VC); 
«conhoçẽdoo por seu senhor» (VC); «nõ 
podẽ os ricos dizer o pater noster 
deuudamẽte saluo conhoçẽdose por 
jrmaãos dos pobres» (VC); «porque 
conhocẽdosse que era aquelle ouuesse 
arreprehendimento» (VC); «todos 
conhoçee Jesu e demandaae o seu amor» 
(VC); «Conhoçeeo o boy seu possessor» 
(EE); «duuidaaes e nõ conhoçees a 
Christo que he virtude de deus» (VC); 
«he sẽtir algũa cousa e conhoçella de 
deus» (VC); «ca rey dos judeus e 
daquelles que creẽ e conhoçem deus» 
(VC); «antre os quaaes conhocemos huũ 
principal» (VC); «e per este conhoçemos 
a Deus» (S); «e Pedro conhocendo que 
o senhor o esguardara» (VC); «e 
conhoçendo sua culpa como verdadeiro 
penitente» (VC); «por tal que veendo o 
o conhoçessemos e conhoçendoo ho 
amassemos» (VC); «e ẽcomẽdou seu 
feito ao juiz que a julguasse conhoçendose 
que staua ouçiosa» (VC); «e ouuẽno e 
conhoçẽno» (VC); «per aly conhoceo a 

demonio que aquelle era o discipollo que 
o auia de traher» (VC); «Conhoçeo 
Pedro o seu pecado» (VC); «Conhoçeos 
ajnda per a sua ymagẽ e semelhãça» 
(VC); «Senhor emuia a tua yra nas 
gemtes que te nom quiserom conhocer 
e nos reynos que nom chamarõ o teu 
nome» (TC); «pera cõtẽplar a ty e 
conhoçer a my» (VC); «e conhoçer se e 
escoldrinhar se e buscarse e acharse» 
(VC); «todas aquellas cousas que ouuera 
e vira e conhocera» (VC); «e porẽ nõ 
conhoçera pessoalmente ante que viesse 
ao Jurdam» (VC); «em aqueste signal 
damor conhocerã todos abertamẽte 
como per meu seello» (VC); «por tal que 
aquelles que segũdo carne conhoçerã 
Christo atees aly» (VC); «e assy por o 
teu amor conhoçeras o teu thesouro» 
(VC); «(he dado) diuinalmente nom per 
vosso mereçimemto (conhocerdes) 
abertamente» (VC); «ouuistes e leestes 
pera conhoçerdes que eu som aquelle de 
que elles fallarõ» (VC); «assy como aos 
sandeos sooẽ de vestir algũas vestiduras 
de jogo por os conhocerẽ» (VC); «esto 
diz Luchas que os seus olhos erã 
ẽbarguados de o conhoçerẽ» (VC); «e 
conhocerees que sooes em mjnha graça 
e em meu amor se guardardes meus 
mandamentos» (VC); «o que diz que os 
seus olhos erã embarguados de o 
conhoçerem» (VC); «Se a consciencia 
tua Pedro te nom afica de conhoçeres que 
me ama» (VC); «entõ aprenderiamos 
muy bem e conhoçeriamos de quantos e 
q u ã  g r a n d e s  m a l l e s  s e r i a m o s 
m e r e ç e d o r e s »  ( V C ) ;  « q u a n d o 
conhoçermos per nos[sos] feitos» (VC); 
«(E alegraronse pois os discipollos com 
a vista do senhor) como o conhocerõ» 
(VC); «porque dissessem e preeguassẽ 
os prazeres da resurreiçõ que virã e 
conhoçerõ» (VC); «Donde se mostra que 
conhocerom a diuijndade de Christo per 
reue laçõ  d iu ina l»  (VC);  «se  o 
conhoçerom  nunca ja mais elles 
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crucificarã o senhor da gloria» (VC); «E 
as gẽtes daquelle regno ou comarca 
conhoçerom no» (VC); «Tu padeçes por 
tua culpa e conhoçes a culpa e nom catas 
honrra e reuerencia ao juiz» (VC); «nõ 
auia hy alguẽ que o conhocese» (VC); 
«aquelles que vijnham pera o prinder 
nom conhocesem  l ogo  quando 
cheguarom a elle» (VC); «ao menos o 
tangimẽto conhoçesse a verdade» (VC); 
«porque todos os que steuessẽ darredor 
o conhoçessẽ certamẽte e sem algũa 
duuida» (VC); «des aquella hora o nõ 
c o n h o c e s s e m  a s s y »  ( V C ) ;  « e 
conhoçessem que Pillatus o queria assi 
so l ta r»  (VC) ;  «Ajnda  que  nos 
conhoçessemos Christo quãto aa carne 
quando era cõ nosco corporalmente» 
(VC); «E pois que assy he fiel alma se 
tu conhoçesses a tua nobreza nũca 
pecarias» (VC); «pois que nõ nascido 
como conhoceste sua vijnda te trabalhaste 
quanto ẽ ty foe de o sair a receber» (VC); 
«e primeiro conhoçeste deus que fosses 
conhoçido ao mũdo» (VC); «o qual vos 
cõfessastes e conhocestes» (VC); «Em 
meo de vos steue aquelle que vos nom 
conhoçestes» (VC); «e conhoci a voõtade 
e proposito do teu coraçõ» (VC); «ajnda 
nẽ conhoçi penitẽte que pense nõ auer 
myster o fogo e chamas do purgatorio» 
(VC); «Conhocia elle bẽ quãta sandice 
he de cobijçarmos honrras» (VC); «eu 
nom o sabia ou nõ o conhoçia» (VC); 
«porque por a voz que conhoçiã podiam 
entender que era seu meestre» (VC); 
«nom fariam tal reuerencia saluo porque 
conhociam em elle algũa cousa que era 
mais que homem» (VC); «e per cõfissom 
de sua boca conhoçiam seer deus» (VC); 
«nõ he ja sabida nẽ conhoçida» (VC); 
«por que o homẽ teuese molher ou 
molheres conhoçidas» (S); «que delle 
viesse fosse asinado e conhocido a deus» 
(VC); «porque nõ o auia ajnda visto nẽ 
conhoçido per vista corporal» (VC); «e 
husa aqui de fallar per exẽplos 

conhoçidos per nos» (VC); «da qual 
cousa me conhoço a uos e a el por muyto 
pecador» (TC); «conhoço minhas 
ouelhas» (EE); «dos fruytos seus diz os 
conhoeçerees» (VC); «os quaaes auia de 
connosçer a deus» (VC); «e a virtude sua 
nõ era conhocida» (VC); «Conhoçe 
aquelle de que es conhoçida» (VC); 
«porque nõ fosse conhoçido Jesu» (VC); 
«se alguũs daquelle poboo morressem 
nas batalhas que fossem conhoçidos e 
stremados dos gentyos» (VC); «ao qual 
depois que Christo foy conhoçido foy 
nos defesso que nom tornassemos per o 
caminho per onde viemos» (VC); «he 
conhoçido per nos o nome do senhor 
tethagramathõ» (VC); «per as obras sam 
conhoçidos se sam fiees e se sam mãsos 
e humildosos» (VC); «E assy mesmo 
deue seer conhoçido o clerigo e o 
religioso» (VC); «que assy seja 
conhoçida aquesta por festa que se nõ 
pode stimar» (VC); «per que seja 
conhoçido e stremado dos outros» (VC); 
«por tal que sejam conheçidos em vos 
aquelles que som prouados» (VC); «e 
sejamos conhoçidos e gratos» (VC); 
«sejas conhoçido e entendido que regnas 
dos jgnorãtes» (VC); «por Christo poder 
ser conhoçido» (VC); «Aly todos serã 
conhoçidos de cadahuũs» (VC); «Aly 
outrossy seram conhoçidos todos huũs 
dos outros» (VC); «no iij. ca. de Abacuch 
en meo de ij. alimarias seras conhoçido» 
(EE); «As ouelhas pois de deus per os 
signaaes som conhoçidas» (VC); «som 
conhoçidos ou stremados dos outros» 
(VC);  «pol lo qual  sygnal  ssom 
conhoçidos e apartados os fiees dos que 
nom ssom fiees» (S).

conhoc ido ,  subs .  O  mesmo que 
conhecido. Formas: conhocidos (VC, 
1); conhoçidos (VC, 3). Contextos: 
«leixauã os conhocidos e que hyã 
preeguar» (VC); «e sobre os conhoçidos 
e sobre os ingratos» (VC); «a qual nos 
faz seer proximos dos conhoçidos e dos 
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nõ conhoçidos e strangeiros» (VC).
conhocimento, subs. O mesmo que 

conhecimento. Formas: comhoçimento 
(VC, 1); conhocimento (VC, 3); 
conhoçimento (VC, 45); conhocimẽto 
(VC, 4); conhoçimẽto (VC, 73); 
conhosçimento (VC, 1). Contextos: «E 
porẽ por elle seer ryco e nobre e auer 
gram comhoçimento do presidente e seer 
seu familliar» (VC); «encorrẽ aquelles 
que nõ hã boo conhocimento de deus» 
(VC); «faz o homẽ desposto a auer 
conhoçimento das cousas diuijnaaes» 
(VC); «A segunda razõ porque o 
dyaboo nõ ouuesse conhocimẽto da sua 
diuijndade» (VC); «Porque razã aquelle 
que pecou nõ studa por auer conhoçimẽto 
da largueza do beneficio diuinal» (VC); 
«Do conhosçimento do mũdo nasçe 
temor» (VC).

conisia, subs. (talvez do lat. medieval 
*canonicia-m). O mesmo que conezia: 
cargo ou dignidade de cónego; 
rendimento do canonicato. Formas: 
conisia (C, 1); conisias (TC, 1; C, 1). 
Contextos: «ou de ygreja ou dignidade, 
conisia, ou doutro qual quer benefiçio 
eclesiastico» (C); «a huũs dã bispados e a 
outros abadias e a outros conisias» (TC); 
«nẽ a conisias da dita nossa ygreja» (C).

conjectura, subs. (do lat. conjectura-m). 
Pressuposição; suposição. Formas: 
cõgeituras (VC, 1); cõiectura (VC, 
1); cõjectura (VC, 4); cõjecturas (VC, 
1); conjecturas (VC, 2). Contextos: 
Empero per algũas cõgeituras podemos 
sentir e tirar alguũs signaaes per o[s] 
seus effectos» (VC); «deue saber per 
cõiectura que tem a graça do spiritu 
sancto» (VC); «empero pode hy auer 
daquesto algũa cõjectura» (VC); «Os 
filhos da luz outrosi se conhoçẽ per 
duas cõjecturas» (VC); «per outras 
conjecturas e signaaes demostraua 
aquesto meesmo» (VC).

conjecturar, vb. (de conjectura + -ar). 
Presumir; supor. Formas: cõjectura 

(VC, 1);  cõjecturamos (VC, 1); 
cõjecturar (VC, 1); congeiturar (VC, 
1); congeiturauam (VC, 1); conjecturar 
(VC, 1). Contextos: «E quanto aos 
perfeitos som outros tres signaaes dos 
quaaes homẽ cõjectura que o spiritu 
sancto os cõprio de sua graça» (VC); 
«ou tres signaaes per que cõjecturamos 
o spiritu sancto seer ẽ elles» (VC); 
«cadahuũ pode cõjecturar se reçebeo o 
spiritu sancto» (VC); «quem o podera 
congeiturar se quer per o pensamento» 
(VC); «onde congeiturauam que auiam 
de buscar e achar o rey» (VC); «per os 
quaaes podemos conjecturar qualquer 
destas cousas» (VC).

conjugal, adj. (do lat. conjugale-m). Que 
diz respeito aos cônjuges. Formas: 
cõiulgal (TC, 1); cõjugal (VC, 1); 
conjugal (C, 1). Contextos: «o dereito 
lhe chama castidade cõiulgal» (TC); 
«Porque a castidade cõjugal boõa he» 
(VC); «E pode peccar o marido com sua 
molher se pagar a diuida conjugal em dia 
de jejuũ» (C).

cônjuge, subs. (do lat. conjuge-m). Cada 
um dos esposos. Formas: conjuges (S, 
1). Contexto: «A segunda. xxvij. q. 
ij. conjuges. pella castidade que deue 
gardar o marido e a molher» (S).

conjunção, subs. (do lat. conjunctione-m). 
Conjuntura; ocorrência de eventos; 
classe gramatical invariável. Formas: 
cojũçon (S, 1); cõjunçom (VC, 1; EE, 
1); conjunçom (S, 1); conjunçon (S, 1). 
Contextos: «E esta cojũçon ecian sse 
poeem quãdo hũa rrazon semelhauel 
sse cõtinua con outra» (S); «saluo em 
a cõjunçom do sol e da lũa» (VC); 
«antre as cousas do çeeo e da terra 
nenhuũa cõjunçom pode seer aas cousas 
çelestriaaes» (EE); «Ca esta conjunçom 
enin que sse poeẽ hy he de congruydade, 
mais nõ de neçesidade» (S); «E esta 
conjunçon enin non he da sustançia da 
forma deste sacramento» (S).

conjunctura, subs. (do lat. medieval 
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conjunctura-m ) .  O mesmo que 
conjuntura: junção; articulação óssea. 
Formas: cõjũcturas (VC, 1); conjũcturas 
(VC, 1). Contextos: «e per o dedo que 
se dobra por affecçom das cõjũcturas se 
entẽde a alteza da discreçom» (VC); «assj 
como no dedo som muytas conjũcturas 
e nos desuayrados assy som departidas 
e desuayradas as obras do spiritu sancto 
e os seus doões» (VC).

conjuntar, vb. (de conjunto + -ar). 
Juntar; unir. Formas: cõjuntam (VC, 
1). Contexto: «outros o recebem por sua 
saluaçom porque se cõjuntam ao verbo 
da vida» (VC).

conjunto, adj. (do lat. conjunctus, a, um, 
part. de conjungere). Ligado; próximo; 
reunido. Formas: cõjunctos (VC, 2); 
cõjũta (S, 1); cõjunta (VC, 1); cõjuntas 
(VC, 1); cõjuntos (VC, 1); cõjũta (VC, 
1); cõjũtas (VC, 1); cõjũto (VC, 1); 
cõjũtos (VC, 1); conjũcta (VC, 1); 
conjũcto (VC, 1); conjũctos (VC, 1); 
conjunta (VC, 1; EE, 1); conjuntas 
(VC, 1); conjunto (VC, 2); conjũta (S, 
1; VC, 2); conjũto (VC, 2); conjũtos 
(VC, 4). Contextos: «porque sejã 
acabados e cõjunctos em huũa cousa 
em o presente» (VC); «peca cõ mãy, ou 
filha, ou hirmaã, ou cõtra pessoa cõjũta» 
(S); «nõ seja menos mal por razom 
da pẽna cõjunta» (VC); «e reçebendo 
sejã cõjuntas em bẽauẽturada amizade 
as cousas humanaaes cõ as diuinaaes» 
(VC); «sejam tam cõjuntos e cheguados 
a nos como os mais desejados e mais 
amados mẽbros sõ ao corpo» (VC); «e 
a d[i]uijndade foy cõjũta a ambas ou a 
cadahũa em senbra» (VC); «estas som 
as duas prouinçias de partidas mas nos 
estremos som cõjũtas» (VC); «por tal que 
demostrasse que era cõjũto a diuijndade» 
(VC); «por os mẽbros que crijã e ja stauã 
cõjũtos aa cabeça» (VC); «E per aqueste 
he defeso o dampno do prouximo em 
a pessoa conjũcta» (VC); «tãto se 
esforça mais em seu amor conjũcto e 

cheguado» (VC); «E por todos aquellos 
que som a my conjũctos per oraçõ ou 
recomendaçom» (VC); «aqui se defende 
dãpnar ao proximo na pessoa conjunta 
a elle» (EE); «Conjuntas e cõpanheiras 
cousas som aquestas duas» (VC); «o 
desejo de seer conjunto e chegado a 
Christo» (VC); «mayormente sse non he 
muyto conjũta pesoa e daquelles que ha 
de prouer» (S); «tanto he mais conjũto 
a humildade quãto mayor cõpanhia tem 
com a verdade» (VC); «e per obra porque 
forom conjũtos em amizade» (VC).

conjuração, subs. (do lat. conjuratione-m). 
Conspiração; maquinação. Formas: 
cõiuraçõs (TC, 1); cõjuraçõ (VC, 1); 
cõjuraçõees (S, 1); cõjuraçom (S, 1); 
comjuraçõees (S, 1); coniuraçom (TC, 
1); conjuraçõees (S, 2). Contexto: «Se 
cometeo sacrilegios ou cõiuraçõs por 
luxuria» (TC); «fez ajũtamẽto e cõjuraçõ 
cõtra ty» (VC); «fezeste ajuntamẽtos e 
cõjuraçõees maas» (S); «O sseptimo he 
cõjuraçom que he quando alguũs homẽs 
fazem ajumtamento pera fazer mal con 
juramento» (S); «fazem conspyraçõees e 
comjuraçõees e ajũtamẽtos» (S); «se fez 
coniuraçom ou iuramento alguum cõtra 
algũ prelado ou reyptor ou iuiz» (TC); 
«O premeiro que fazen comspiraçõees, 
conjuraçõees e ajũtamẽtos» (S).

conjurado, subs. (do lat. conjuratu-m). O 
que se une por um juramento. Formas: 
cõjurados (VC, 1). Contexto: «o 
bauptismo de Johãne tragia figura dos 
cõjurados e nouiços na ffe» (VC).

conjurar ,  vb.  (do lat.  conjurare). 
Esconjurar; exorcizar. Formas: cõjurar 
(S, 1); conjurar (S, 3). Contextos: 
«Ordem dexorzista he poderyo a cõjurar 
ao diaboo chamãdo o nome de Deus» 
(S); «E tomou este nome de exorzizo, as, 
que quer dizer conjurar» (S); «conjurar 
os diabos que sse partam delles» (S); 
«esta maneira de conjurar foy achada 
por elrey ssalomõ» (S).

connosco, pron. pes. (do lat. cum + 
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noscum). Em nossa companhia; em nós. 
Formas: cõ nosco (VC, 23; C, 1); com 
nosco (VC, 15); comnosco (VC, 1); 
connosco (EE, 1); conosco (S, 4; VC, 
1; C, 1); cõnosco (VC, 15). Contextos: 
«fica cõ nosco senhor» (VC); «assy 
deuem todos hir da see cõ nosco atee 
o logar do sinado» (C); «e todo digno 
de desejar moora com nosco senhor» 
(VC); «Fica comnosco senhor. porque 
se faz tarde» (VC); «(Emanuel.) que he 
interpretado deos connosco» (EE); «E 
este don deuemos aver em nos para que 
possamos aver conosco comselho» (S); 
«e fica cõnosco em aqueste mũdo» (VC).

conquanto, loc. conj. (de com + quanto). 
Embora; apesar de. Formas: cõ quanto 
(VC, 1). Contexto: «veedes que nõ 
fazemos proueito) alguũ cõ quanto 
trabalhamos contra elle» (VC).

conquerir, (do lat. conquirere). Conquistar; 
submeter. Formas: cõquerio (TC, 1). 
Contexto: «ainda nõ foy cõtente e 
cõquerio o mar» (TC).

conquista, subs. (regressivo de conquistar). 
Ato ou efeito de conquistar. Formas: 
comquista (SG, 1); conquista (SG, 2); 
cõquista (EE, 2). Contextos: «per que 
leyxẽ de prosseguir a dicta comquista» 
(SG); «portos mares logares e conquista 
das dictas partes» (SG); «milhor he esta 
cõquista que a mercadorya» (EE).

conquistar ,  vb. (do lat .  medieval 
conquistare, freq. de conquirere). 
Submeter pelas armas; subjugar; 
tomar. Formas: conquista (EE, 1); 
conquistar (VC, 1); conquystar (EE, 
1); cõquistarom (EE, 1); cõquisto (VC, 
1); teẽ conquistado (EE, 1). Contextos: 
«o qual sempre aos cathollicos e boõs 
conquista» (EE); «em a qual pareçendo 
bayxo ouuesse conquistar os poderios 
dos aares» (VC); «Huũ homem nobre foy 
a huũa regiom longe a conquystar huum 
regno e tornou se» (EE); «os quaaes 
pellejando esforçadamẽte cõquistarom 
terras e cidades» (EE); «eu cõquisto 

o mar ẽ huũ pequeno nauio» (VC); 
«quanto mais teem gaanhado do mundo 
tanto mais teẽ conquistado o inferno» 
(EE).

consagração, subs. (do lat. consecratione-
-m). Ato ou efeito de consagrar; tornar 
sagrado; a tranformação do pão e do 
vinho no corpo de Cristo durante a missa. 
Formas: comsagraçom (S, 7); comsa-
graçon (S, 1); comssagraçõ (S, 1); coms-
sagraçom (S, 2); comssagraçon (S, 2); 
consagraçõ (S, 5; VC, 4); consagraçom 
(S, 14; VC, 4; EE, 1); consagraçon (S, 6); 
consagrassom (S, 1); consegraçom (VC, 
1); conssagraçõ (S, 4); conssagrações (S, 
1); conssagraçom (S, 6); conssagraçon 
(S, 7); cõsagraçam (C, 1); cõsagraçõ 
(S, 3; VC, 5); cõsagraçom (S, 2; EE, 1); 
cõsagraçon (S, 2); cõsegraçõ (VC, 1); 
cõssagraçom (S, 1). Contextos: «nom 
faz a comsagraçom, por que non faz ho 
que ha madre sancta ygreja estabeleçeo» 
(S); «em na qual o saçerdote sse achega 
aa comsagraçon do corpo de Deus» (S); 
«nom sse embarga ha comssagraçõ» (S); 
«E diz que em ha ora da comssagraçom 
pella palaura do saçerdote sse habreu os 
çeeos» (S); «e fazer a comssagraçon da 
hostia e do vinho» (S); «deue rrogar a 
Deus no primeyro momento ante da con-
sagraçõ pellos viuos que lhe cõfesaron 
seus pecados» (S); «bem assy aquella pa-
laura da consagraçõ deu vallia e firmeza 
ao sacramento atees a sua vijnda» (VC); 
«depoys da consagraçom non adoram ho 
vinho» (EE); «Se ho saçerdote faz algũua 
tardança nas palauras da consagraçon» 
(S); «empero aproueyta pera sua conse-
graçom e remissom do pecado» (VC); 
«sobre a cruz que ffoy feyta com a 
crisma en a conssagraçõ do altar» (S); 
«e deuese dizer en as conssagrações 
das ygrejas» (S); «O papa Ygnoçençio 
estabeleçeo que non fezesem memoria 
dos finados no premeiro memento ante 
da conssagraçom» (S); «E sse despois de 
todallas palauras da conssagraçon ante 
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que aja tomado ha hostya» (S); «guar-
dãdo a forma da cõsagraçam» (C); «E 
a ygreja em hadeo a esta cõsagraçõ huũ 
verbo que diz enim» (VC); «depoys da 
cõsagraçom estam todallas cousas que 
som em Christo em seu seer natural» 
(EE); «Se aconteçer que o vinho se 
bertese despois da cõsagraçon» (S); «e 
que more em hũa cõsegraçõ per splãde-
çimento de verdade» (VC); «deue poer 
outro vinho e augua e começar outra vez 
a cõssagraçom do sangue» (S).

consagrar, vb. (do lat. consecrare). 
Transformar o pão e o vinho em corpo e 
sangue de Cristo na missa; tornar sagrado; 
sacrificar. Formas: ha consagrado (S, 1); 
comsagra (S, 1); comsagrada (S, 1); 
comsagrado (S, 1; TC, 1); comsagramos 
(S, 1); comsagrar (S, 7); comssagra (S, 
1); comssagrada (S, 2); comssagrado 
(S, 2); comssagrar (S, 2); consagra (S, 
5; VC, 3); consagrã (S, 1); consagrada 
(S, 10; VC, 3; EE, 1); consagradas (S, 3; 
VC, 2; EE, 1); consagrado (S, 3; VC, 2); 
consagrar (S, 19; VC, 2); consagraria (S, 
1); consagrarom (S, 1); consagraua (S, 
1); consagrẽ (VC, 2); consagremos (VC, 
1); consagrou (S, 4; VC, 4); consegrarẽ 
(VC, 1); conssagra (S, 2); conssagrada 
(S, 3); conssagradas (S, 1); conssagrado 
(S, 3); conssagrando (S, 1); conssagrar 
(S, 7); cõsagra (S, 2; VC, 1); cõsagrã 
(VC, 1); cõsagrada (S, 4; VC, 1; EE, 1); 
cõsagradas (S, 3; VC, 1); cõsagrado (S, 3; 
VC, 1); cõsagrãdo (VC, 1); cõsagramos 
(C, 1); cõsagrar (S, 1; TC, 1; VC, 3; C, 2); 
cõsagrarem (C, 1); cõsagrarmos (C, 1); 
cõsagrou (VC, 4; C, 1; EE, 1); cõsegrada 
(VC, 1); cõssagrar (S, 1); era cõsagrado 
(VC, 1); erã cõsagrados (VC, 1); eram 
consagradas (S, 1); for consagrado (S, 
1); forem consagrados (VC, 1); foste 
consagrada (VC, 1); foy consagrada 
(VC, 1); foy consagrado (VC, 1); he 
comsagrada (VC, 1); he consagrada (S, 
2; VC, 1; EE, 1); he consagrado (S, 2; 
VC, 1); he cõsagrada (S, 1); he cõsagrado 

(S, 1); he consegrado (VC, 1); seer 
consagrado (S, 2); seja cõsagrada (S, 1); 
sera consagrada (VC, 1); sõ cõsagrados 
(VC, 1); som consagradas (S, 2); son 
conssagradas (S, 1); son consagrados 
(S, 1); sseria conssagrado (S, 1); tem 
consagrado (TC, 1); tenha cõsagrado 
(S, 1). Contextos: «Quãdo quer que 
ho ssaçerdote çelebra deue comungar e 
reçeber e tomar o corpo e sãgue que ha 
consagrado en na mysa» (S); «e ho vsso 
de ffalar que non pode seer entendido, nõ 
comsagra» (S); «seja virgen hora non, ou 
comsagrada ou nom» (S); «nom deuen 
teer o corpo de Deus comsagrado mais 
que por oyto dias» (TC); «E diz que 
nõ son conssagradas, poys nom ouue 
emtençom de o comssagrar» (S); «que 
o tãgua todo cõfazendoo e cõsagrãdo ou 
filhãdoo per comunhõ» (VC); «cada dia 
o podem cõsagrar os sacerdotes» (TC); 
«o qual he cõsagrarmos o seu verdadeiro 
corpo e sangue» (C); «Aquesta he que 
por muytas hostias que se consagrẽ. o 
corpo não se acrecenta nẽ faz mayor 
por muytas hostias que se consagrẽ» 
(VC); «deu elle aos seus discipollos 
o mysterio e officio de consegrarẽ 
seu corpo e sangue» (VC); «o vinho 
que estaua em o calez cõsagrou no 
seu sangue» (EE); «he ordenada e 
cõsegrada a meu seruiço» (VC); «nom 
poderya cõssagrar, por muyto sancto 
que fosse» (S); «O qual testamento he 
consegrado no sangue de Jesu Christo» 
(VC); «Duuidaria alguũ se estas hostias 
ou este vinho sseria conssagrado» (S); 
«se o tem consagrado per sacerdote que 
ele nom pode cõsagrar» (TC); «e crisma 
segũdo susso he dicto que o bispo tenha 
cõsagrado aquelle anno» (S).

consciença ,  subs .  O mesmo que 
consciência. Formas: consciença (VC, 
1). Contexto: «Paz da consciença em o 
presente. e paz para sempre eternal ao 
depois» (VC).

consciência, subs. (do lat. conscientia-m). 
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Sentimento dos pecados que se 
cometeram; pensamento reto; retidão. 
Formas: cõciẽcia (TC, 1); cõciẽçia (S, 
2); cõçiẽcia (S, 1); cõçiẽçia (S, 3; VC, 1; 
C, 5; EE, 2); cõçiẽçias (C, 4); cõciencia 
(TC, 2; VC, 1); cõçiencia (VC, 4); 
cõçiençia (S, 2; C, 4; EE, 2); cõçiençias 
(C, 3); comçiemçia (S, 1); comsciemcia 
(VC, 1); comsciencia (VC, 2); conciẽcia 
(S, 1; TC, 1; VC, 1); conçiẽcia (VC, 2); 
conçiẽçia (S, 3); conçiẽçias (S, 1; EE, 
1); conçiemçia (S, 3; TC, 1); conçiencia 
(VC, 2); conçiençia (S, 9; C, 2; EE, 
3); conçiençias (S, 2; C, 2; EE, 1); 
conçyemçia (S, 1); consciẽcia (VC, 29; 
EE, 2); consciẽçia (VC, 4); consciẽçias 
(VC, 1); consciencia (VC, 47; EE, 4); 
consçiencia (VC, 2); consçiençia (EE, 2); 
consciencias (VC, 4); consçiencias (VC, 
1); cosciẽcia (VC, 1); cõsciẽcia (VC, 67; 
EE, 1); cõsciẽçia (VC, 17); cõsçiẽcia 
(VC, 1); cõsçiẽçia (VC, 1); cõsciẽcias 
(VC, 2); cõsciẽçias (VC, 4); cõsçiẽçias 
(VC, 1); cõsciencia (VC, 22; EE, 1); 
cõsciençia (VC, 3); cõsciencias (VC, 
1). Contextos: «e esto asy soltamẽte 
sem nẽhũa cõciẽcia» (TC); «A primeira 
quãdo algũ faz cõtra cõciẽçia» (S); «o 
que cõçiẽcia tẽ booa e limpa seguramẽte 
espera» (S); «alimparsse sua cõçiẽçia 
per lagrimas de pẽdença» (S); «sam tam 
corrutos em fazerem as ditas alianaçõees 
das cousas eclesiasticas, sem temor 
de Deus e das suas cõçiẽçias» (C); 
«nõ deue a iulgar segũdo a cõciencia 
e uoontade que trouuer de sua casa 
mais segũdo as razooẽs e os dereitos» 
(TC); «ella fazia aquello que segundo 
sua cõçiencia era melhor que podia 
fazer» (VC); «por pouca cõçiençia da 
vontade e do corpo» (S); «que saybam 
desencarregar suas cõçiençias» (VC); 
«E se a comçiemçia lhe pareçer que non 
lhe aprazera, deue deyxala e despoeer 
se poder» (S); «em huũa folguamça e 
seguramça de sua comsciemcia» (VC); 
«E apareçem em samcta çidade per 

alumiamento da comsciencia ou alma» 
(VC); «E se ẽ outra maneira o iuiz da 
sentẽça cõtra conciẽcia e contra dereito» 
(TC); «deue a trazer ante a cadeyra do 
julguador da sua conçiẽcia todos seus 
pecados» (VC); «rrespondeme ssegũdo 
tua saã conçiẽçia» (S); «quando as 
conçiẽçias dos homeẽs preegando tornou 
do peccado delles e as alĩpou» (EE); 
«fazer peẽdemça em sua conçiemçia» 
(TC); «ou cõfuso de cupidades da 
conçiencia» (VC); «he graça que allegra 
ha conçiençia pella limpeza do peccado» 
(EE); «entam os liuros das conçiençias 
se abriram» (EE); «A qual conçyemçia 
pode depoer e leyxar» (S); «e na casa 
spiritual da consciẽcia por infusom 
de graça» (EE); «e com rayos da tua 
luz alumia a minha consciẽçia pera 
cõtẽplar a ty e conhoçer a my» (VC); 
«nẽ curã de veer e leer per os feitos 
das suas consciẽçias nẽ julgar dellas 
como poderiã» (VC); «sem os acusar 
a consciencia quando virem jnfijnda 
multidõ seer condennada» (EE); «e laua 
a façe .s. a consçiencia» (VC); «dispoõe 
na casa da ygreja e da consçiençia» (EE); 
«ou mais criam aas suas palauras que 
aas suas consciencias» (VC); «quer elle 
morar nas casas das nossas consçiencias» 
(VC); «per que cosciẽcia dizes a teu 
jrmaão que menos peca ou he ignocẽte» 
(VC); «a quẽ nom acusa a cõsciẽcia 
dos pecados» (EE); «e alimpãdo a 
cõsciẽçia per bautismo e peẽdẽça» 
(VC); «e veyo depois a scapar e sahir 
aos aares da liberdade da cõsçiẽcia» 
(VC); «que aparelhemos o testimunho 
da nossa boa cõsçiẽçia» (VC); «saluo 
tornãdo nos a nossas cõsciẽcias» (VC); 
«veẽdo as suas vestiduras çujas e nom 
a clareza das cõsciẽçias» (VC); «mas 
as cõsçiẽçias lhe fallarã» (VC); «a toda 
ha cõpanha moormẽte a cõsciencia de 
Zacheo» (EE); «se alguẽ teẽ a cõsciençia 
çuja de alguũ pecado tal como este tẽ 
a filha atormẽtada do demonio» (VC); 
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«entom os liuros das cõsciencias seram 
abertos» (VC).

consecração ,  subs.  O mesmo que 
consagração. Formas: cõsecraçõ (VC, 
1). Contexto: «he feicta a cõsecraçõ do 
corpo e do sãgue» (VC).

consecutivamente, adv. (de consecutivo 
+ -mente). Seguidamente; de modo 
consecutivo. Formas: cõsecutiuamente 
(VC, 1); cõsecutiuamẽte (VC, 1); 
cõsecutiuemente (VC, 1). Contextos: 
«se poõe aly cõsecutiuamente. e nõ 
causatiua» (VC); «(ajnda fosse cõprido) 
cõsecutiuamẽte» (VC); «esta diçõ 
porque se pooe cõsecutiuemente» (VC).

consecutivo, adj. (do lat. consecutivus, a, 
um). Consequente; resultante. Formas: 
cõsecutiua (VC, 1). Contexto: «nõ se 
poõe ally causatiua: mas cõsecutiua» 
(VC).

conseguinte ,  adj. (de conseguir + 
-nte). Que se segue; consequente; 
resultante. Formas: comseguinte (EE, 
1); cõseguinte (VC, 1). Contextos: 
«Quando ho pastor vay pellos valles 
e outeyros, cousa comseguinte he: 
que ho gaado caya em ho barramquo» 
(EE); «recõcilliãdo os assi per graça 
cõseguinte» (VC).

conseguintemente, adv. (de conseguinte 
+ -mente). Por isso; por esse motivo. 
Formas: cõseguintemẽte (EE, 1); 
consiguintemẽte (VC, 1). Contextos: «e 
disputara cõseguintemẽte nos euãgelhos 
de oje» (EE); «Consiguintemẽte declara 
o seu fazer ou obrar» (VC).

conseguir, vb. (do lat. *consequire, este 
de consequi). Alcançar; obter. Formas: 
cõsiguã (C, 1); consiguindo (VC, 1); 
cõsiguirom (VC, 1). Contextos: «E 
queremos que lhe non valham e per 
ellas nõ cõsiguã effecto alguũ» (C); 
«consiguindo pero misericordia» (VC); 
«por que os pecadores nõ cõsiguirom 
aquesta luz nõ por defeito da luz. mas 
por mingoa sua delles» (VC).

conselhar, vb. (do lat. medieval consiliare, 

este de consiliari). O mesmo que 
aconselhar: dar conselhos a. Formas: 
comselhamdo (TC, 1); conselhado (S, 1); 
conselhalla (VC, 1); conselhando (VC, 
1); conselhandoo (EE, 1); conselhar 
(S, 3; TC, 1); conselhauam (VC, 1); 
conselhe (VC, 1); conselhey (TC, 1); 
cõselhã (VC, 1); cõselhãdo (VC, 1); 
cõselhandolho (VC, 1); cõselhar (VC, 
2; C, 1); cõselhara (TC, 1); cõselharan 
(S, 1); cõselhas (VC, 1); cõselhãte (VC, 
1); cõselhẽ (VC, 1); for conselhado (S, 
1). Contextos: «A terceira se em mal 
comselhamdo» (TC); «segũdo lhe for 
mãdado e conselhado por seu bispo» 
(S); «aqueles que nõ querẽ dizer a 
justiça nẽ conselhalla se nõ por dinheiro 
ou preço» (VC); «ou conselhando 
maldizẽdo» (VC); «auia começado de 
yr en pos de Christo como Pedro (disse) 
.s. conselhandoo» (EE); «Castigar. 
Conselhar. Perdoar por Deus» (TC); 
«nem lhe prouguera do que conselhauam 
os outros que perseguiam a Cristo» (VC); 
«Cõsigo falla aquelle que nõ acha amigo 
cõ que se conselhe» (VC); «eu fyz e dixy 
e conselhey e consenty e ẽcobry e obrey 
contra a uontade de Deus» (TC); «e o 
cõselhã que o nõ faça» (VC); «cõselhãdo 
e encaminhãdoo ou ajudãdoo» (VC); 
«nẽ cõselhandolho ou requerẽdoos pera 
ello» (VC); «A segũda cõselhar quẽ ha 
mester cõselho» (C); «ca o nõ fezera se 
o bẽ cõselhara» (TC); «e menospreçan 
os seus que os cõselharan melhor» (S); 
«nõ soomẽte as cousas que mãdas mas 
aquellas que cõselhas ledamẽte» (VC); 
«cõselhãte os nõ sabedores» (VC); «as 
quaaes de ligeiro sõ enganadas porque 
nõ teẽ maridos que as cõselhẽ» (VC); 
«segũdo mays saã conçiẽçia e lhe for 
conselhado por os que mais em ello 
sabem» (S).

conselheira, subs. (do lat. consiliaria-m). 
A que aconselha. Formas: conselheira 
(VC, 1). Contexto: «e a cruz he 
conselheira dos justos» (VC).
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conselheiro, subs. (do lat. consiliariu-m). 
O que aconselha. Formas: conselheiros 
(S, 1); conselheyro (EE, 2); cõselheiro 
(VC, 2); cõselheiros (VC, 1; HV, 1). 
Contextos: «sse enuiou mesajeiros 
ou maaos conselheiros ou espias pera 
que soubese o ssaçerdote doutro ou 
ho emganassem» (S); «quem foy seu 
conselheyro» (EE); «por o olho entẽde 
o muyto amigo e amado cõselheiro nas 
cousas diuinaaes» (VC); «E assi dizẽ os 
maaos cõselheiros festa he nõ cõprir de 
jejuardes» (VC); «quero que daqui em 
diãte que sejaes meus cõselheiros» (HV).

conselho, subs. (do lat. consiliu-m). 
Opinião; sugestão. Formas: comselho 
(S, 2; TC, 2; EE, 2); comselhos (S, 1; EE, 
1); comsselho (EE, 1); conselho (SG, 1; 
S, 29; TC, 5; VC, 82; HV, 14; C, 5; EE, 
9); conselhos (VC, 23; EE, 7); consselho 
(S, 4); cõselho (S, 11; TC, 10; VC, 122; 
HV, 30; C, 7; EE, 5); cõselhos (S, 1; VC, 
33; EE, 2); cõsselho (VC, 1). Contextos: 
«Se por comselho ou per palaura ou per 
obra ou per aiuda ou per outro qualquer» 
(TC); «dam muytos comselhos falssos» 
(S); «emtom de comsselho do confessor 
se ha de partir aos proues» (EE); «nem 
dem pera as dictas cousas e cada hũa 
dellas ajuda conselho ou fauor» (SG); 
«Se deu conselho alguẽ que fezese 
mal a seu proximo» (TC); «porque vos 
dou de conselho que vos defendaes e o 
desauiees» (HV); «queria com a graça de 
nosso senhor e uossa ajuda e conselho ho 
servir e uiuer segundo ha ordem em que 
sam posto» (C); «E por quanto o fezerõ 
con familiar conselho do spiritusancto» 
(EE); «com enganosos conselhos» (EE); 
«E deuelhe dar bom consselho» (S); 
«angeo de grande consselho» (S); «Se 
uẽdeu a sua sciẽcia e o cõselho que deu 
aos pobres» (TC); «pello qual em os 
cõselhos me deuees creer» (EE); «que 
cayam em demandar cõsselho e ajuda 
sobre suas tẽptaçoões» (VC).

conselho 2, subs. (do lat. consiliu-m). 

Assembleia; reunião; juízo; deliberação; 
concílio. Formas: comselho (VC, 1); 
conselho (HV, 1; EE, 5); consselho 
(S, 1); cõselho (S, 1; HV, 9; EE, 1). 
Contextos: «ajndo da sinagoga fezerom 
logo cõ os meerinhos e algozes de 
Herodes comselho como perdessem e 
destruyssem sua vida» (VC); «E Pilatus 
ajuntou seu conselho cõ el rey Archileus 
e cõ os outros boõs homens que ally 
eram» (HV); «que se ha de dar a sentẽça 
cõtra elle por conselho de juizes» (EE); 
«Emxemplo como o rey ou o presidente 
em o conselho absolue ao malfeytor que 
esta preso na prisom com cadeas» (EE); 
«en no consselho que çelebrou em Craro 
Monte» (S); «foy establecido no cõselho 
de Niçena» (S); «estes discipollos erã 
doze de seu cõselho» (HV); «fez jũtar 
seu cõselho» (HV); «e o que diser a seu 
prouximo racha seera digno de cõselho» 
(EE). 

consentidor, subs. (de consentido + 
-or). Aquele que consente. Formas: 
cõsentidor (VC, 1); cõsentidores (VC, 
2). Contextos: «e por tãto parceyro e 
cõsentidor era no pecado» (VC); «Aqui 
he argumẽto cõtra os cõsentidores 
e procuradores ẽcaminadores de 
trayçom contra seu proximo» (VC); «os 
cõsentidores na morte do senhor erã os 
scripuaães e phariseos» (VC).

consentimento, subs. (de consentir + 
-mento). Aprovação; concordância. 
Formas: consemtimento (VC, 2); 
consemtimẽto (S, 1); consentimento 
(S, 9; VC, 21; EE, 3); consentimentos 
(VC, 1); consentimẽto (S, 8; VC, 12); 
consẽtimiẽto (TC, 1); conssentimẽto (S, 
1); conssentymento (S, 1); cõsemtimẽto 
(S, 1); cõsentimento (S, 1; VC, 8; EE, 2); 
cõsentimẽto (S, 4; VC, 33; C, 5; EE, 2); 
cõsẽtimẽto (VC, 4). Contextos: «Onde 
aquelles que em semelhantes elleyçoões 
e feytos dam seu consemtimento» 
(VC); «e afyrma e demostra a võtade 
e ho consemtimẽto do que ha diz» (S); 
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«declare ho sseu consentimento por 
letera» (S); «que o marido e a molher 
de comuum consentimento começem 
de seer castos por alcançar mayor bem» 
(EE); «e os consentimentos e obras 
peruersas» (VC); «Ho quarto que com 
ho seelo do cabijdo seelan algũas cartas 
sem consentimẽto e ssabedorya do 
cabijdo» (S); «O .xvi. he os que cometem 
omecidio per obra ou per conselho ou 
per consẽtimiẽto» (TC); «matrimonyo 
he conssentimẽto de varon e de molher 
de presente» (VC); «como quer que sse o 
conssentymento faleçe nos esposoyros» 
(S); «assy como quando de cõsemtimẽto 
de sua molher o fezese» (S); «e cresce ẽ a 
delectaçom e acabase em cõsentimento» 
(S); «As quaes todas vos aqui seram 
pubricadas pera que com uosso conselho 
e cõsentimẽto as milhor guardees» (C); 
«nõ as pode o diaboo fazer maas porque 
a maa cuidaçõ soomẽte se faz per o 
cõsẽtimẽto o qual he na võtade» (VC).

consentinte, adj. (de consentir + -nte). 
Que consente; consentidor. Formas: 
cõsentĩte (VC, 1). Contexto: «e o tal 
assy se esquẽta per spiritu que todo o 
sãgue em o corpo como cõsentĩte ao 
spiritu prõpto e prestes se desponha pera 
suar» (VC).

consentir, vb. (do lat. consentire). Permitir; 
aceitar. Formas: comsenty (S, 1); 
comsentyrdes (EE, 1); consemte (S, 2); 
consemto (S, 1); consenta (VC, 2); 
consentamos (VC, 1); consente (S, 4; 
VC, 5); consentẽ (VC, 6); consentem 
(VC, 2); consentes (TC, 1); consenti (S, 
1); consentia (S, 1; VC, 1); consentĩdo 
(VC, 1) ;  consent imos (VC, 1) ; 
consentindo (S, 3; VC, 8); consentindolho 
(EE, 1); consentio (S, 4; VC, 10); 
consentir (S, 6; VC, 12; C, 4); consentira 
(S, 1; VC, 5); consentirẽ (S, 1; VC, 2); 
consentirem (VC, 1); consentires (VC, 
1); consentirey (VC, 1); consentise (S, 
3); consentisem (S, 1); consentisen (S, 
1); consentisse (VC, 1); consentisses 

(VC, 1); consentiste (VC, 3); consento 
(S, 1); consenty (S, 1; TC, 1); consentya 
(VC, 1); consentyndo (EE, 1); consentyo 
(S, 1; TC, 1; VC, 1); consentyr (S, 1); 
consẽtas (VC, 1); consẽte (TC, 1); 
consẽtio (S, 1); consinta (S, 1); 
consintamos (VC, 1); consintan (S, 1); 
consinten (S, 1); consintia (S, 1); 
consintĩdo (TC, 1; EE, 1); consintindo 
(VC, 1; EE, 1); consintiram (VC, 1); 
consintirom (VC, 1); consynte (S, 1; EE, 
1); consynto (S, 1); cõsemtires (S, 1); 
cõsenta (VC, 8); cõsentã (VC, 1); 
cõsentas (VC, 1); cõsente (VC, 19; EE, 
1); cõsentẽ (VC, 3; C, 2); cõsente lhe 
(VC, 1); cõsentem (VC, 2; C, 1); 
cõsenten (S, 2); cõsenterõ (VC, 1); 
cõsentia (VC, 7); cõsentiã (VC, 1); 
cõsentiãnos (VC, 1); cõsentida (VC, 1; 
HV, 1); cõsentido (VC, 1); cõsentĩdo 
(VC, 1); cõsentindo (S, 2; VC, 6); 
cõsentio (VC, 9; HV, 1; C, 1; EE, 1); 
cõsentir (S, 2; TC, 1; VC, 18; EE, 1); 
cõsentira (S, 1; VC, 3); cõsentiram (C, 
1); cõsentirẽ (VC, 1; C, 1); cõsentirey 
(VC, 1); cõsentirmos (VC, 1); cõsentirõ 
(VC, 3); cõsentirom (VC, 2); cõsentisen 
(S, 1); cõsentisse (S, 1; VC, 1); cõsentissẽ 
(VC, 1); cõsentiste (VC, 4); cõsento 
(VC, 2); cõsentyo (S, 1); cõsẽtã (VC, 1); 
cõsẽte (VC, 1); cõsẽtĩdo (TC, 3); 
cõsẽtindo (TC, 1); cõsẽtio (VC, 1); 
cõsẽtir (TC, 1); cõsẽtira (VC, 1); 
cõsẽtirem (TC, 1); cõsẽtyo (VC, 1); 
cõsinta (RP, 1); cõsintem (RP, 1); 
cõsintiras (VC, 1); cõsintisse (HV, 1); 
cõsĩtirõ (TC, 1); fora consentido (VC, 
1); fosse consentido (VC, 1); foy 
cõsentida (VC, 1); he cõsentido (VC, 1); 
seer consentidas (VC, 1); seja consentido 
(C, 1); seja cõsentido (C, 1); som 
cõsentidas (VC, 1). Contextos: «e 
comsenty ẽ algũa morte de homẽ» (S); 
«se comsentyrdes nom he tentaçom 
humana» (EE); «pellas quaees decrare 
cada huũ que consemte e lhe apraz do 
matrimonio» (S); «eu consemto ẽ todalas 
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coussas» (S); «e consenta e seja dacordo 
com elle» (VC); «nom consentamos pero 
seer enduzidos e leuados ao mal da 
culpa» (VC); «por quanto ho que erra 
non consente ẽ ha vontade do que erra 
he nemgũa coussa» (S); «E a este Pillatus 
som semelhantes aquelles que se 
escusam dalguũs crimes dizendo que 
nom consentẽ» (VC); «Onde de temer 
he aos que consentem ao cobijçoso que 
nom cayam com elle» (VC); «tu lho 
consentes e haas por bem feyto» (TC); 
«ou consenti  as  que o fezerom 
maliçiosamente» (S); «pellos quaees se 
mostraua que consentia e lhe plazia do 
matrimonio» (S); «auiã odio aas suas 
molheres por nom matarem consentĩdo 
e permetindo este menor mal por tirar o 
mayor» (VC); «Nos per o contrario 
fazemos todallas cousas aos homeẽs do 
que consentimos que nos sejam feitas» 
(VC); «e per obra a cumpre ofereçendo 
e consentindo na oraçom do saçerdote 
que sse ofereçe ao altar» (S); «e enganou 
no preço consentindolho sua molher» 
(EE); «presumese pollo matrimonio que 
consentio e nõ deue ser ouuida» (S); «E 
nõ deuemos consentir que os pobres 
esten as portas de fora con os cãees» (S); 
«E o senhor que lho consentira se 
queyxou» (VC); «senpre se entẽde se os 
filhos quiserẽ e consentirẽ» (S); «se o 
spiritu e a alma e o corpo nõ consentirem» 
(VC); «e se tu consentires logo seremos 
liures» (VC); «As vossas festas nõ 
consentirey» (VC); «e ella pẽsando que 
era nobre e de gramde lynhagem 
consentise nele e se casase co elle» (S); 
«Pero se despois do casamẽto elle 
soubese que ella era serua ou ella 
soubese que elle era seruo e consentisem 
e lho rretificasem por palauras» (S); 
«saluo se os filhos consentisen despoys» 
(S); «que consentisse destar ãte o 
julguador da terra de Judea» (VC); «por 
tal que consentisses que teu meestre e 
senhor te lauase os pees» (VC); «Jesu 

que consentiste que todollos teus 
apostollos te desenparassem e fugissem» 
(VC); «e eu outorgo e consento nele» 
(S); «e dixy e conselhey e consenty e 
ẽcobry» (TC); «e aos quaaes ella 
consentya e lhe prazia teendoo em seu 
reguaço virginal» (VC); «non sabeendo 
cousas altas: mas consentyndo aas 
baixas» (EE); «A terceyra he se 
consentyo no furto» (TC); «e elle nõ 
quisese consentyr no matrimonio» (S); 
«teueste por bem seeres feito homẽ que 
nõ consẽtas ou des lugar que em nos seja 
perdido aquello que foy tua merçee de 
tomar» (VC); «Todo aquel que usa de 
adiuinhaçoões ou de agoyros ou sortes, 
ou emcantamentos ou feytiços ou 
consẽte ou uay a eles» (TC); «ca nehuũ 
destes nõ consẽtio aquilo que o tentaua» 
(S); «deue seer costrãgido que consinta» 
(S); «que consintamos  cõ nosso 
contrairo» (VC); «ajnda que nõ consintan 
e ho contradigan os ssenhores delles» 
(S); «elle e os que ho consinten façam 
pendemça sete anos» (S); «nom podya 
conheçer ha sua molher e consintia que 
ouuese filhos doutros e os criaua» (S); 
«e consintĩdo  nos pecados e nõ 
contradizendo como deuera e podera» 
(TC); «os quaaes resistem ao dyaboo nõ 
consintindo aos seus emganos» (EE); 
«Nom te consintiram que com olho nom 
limpo vejas aquelle que se nom vee se 
nam com limpo coraçom» (VC); «e 
consintirom que moyra Adã» (VC); 
«quãdo he em logar seguro non consynte 
podea leixar» (EE); «asi ho outorgo e 
consynto» (S); «Eu me casarey cõtigo se 
me cõsemtires e encobrires meus furtos» 
(S); «he tal que recuse e nõ cõsenta 
scusa» (VC); «por tal que aquelles que 
os vijam preeguar pobreza cõsentissẽ ou 
cõsentã aos modernos dagora a sua 
preeguaçõ» (VC); «nẽ permittas ou 
cõsentas que eu moyra morte nõ 
prouista» (VC); «como quẽ diz nõ que a 
cantidade nõ ho cõsente» (EE); «ajuda e 
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favor e autoridade e ainda os que lho 
cõsentẽ» (C); «Cõsente lhe pero de tẽptar 
os homẽs por exerçicio e mereçimẽto dos 
escolhidos» (VC); «ou posto que as nõ 
hordenẽ cõsentem de se fazerẽ» (C); «Ho 
septimo que cõsenten a seus bispos em 
seus pecados e nos males que fazem» 
(S); «quando he conforme aaquelles e 
cõsenterõ elles nõ poendo ẽbargo alguũ» 
(VC); «e cõ quanta paciẽcia cõsentia o 
que ella fazia» (VC); «nom cõsentiã que 
fossẽ britadas em algũa maneira» (VC); 
«porque aly morauã outros fiees 
christaãos e cõsentiãnos» (VC); «polla 
treyçam que foy feyta e cõsentida na 
morte daquelle sancto profeta» (HV); 
«he roubo outorguado ou cõsentido» 
(VC); «e eu cõsentĩdo vendo Christo por 
vaã louua minha» (VC); «he sobre todas 
as cousas creẽdo e cõsentindo» (S); «por 
quanto cõsentio na morte do sancto 
profeta» (HV); «E nõ he de maraui[l]har 
de cõsentir seer leuado per aquelle pois 
cõsẽtio seer crucificado dos mẽbros seus 
delle» (VC); «E o falso amigo dalhe ẽ 
cõselho que se uingue delle que tal cousa 
nõ he para nẽhuũ homẽ cõsentir» (TC); 
«era de presumir que cõsentira no 
matrimonio» (S); «E os ditos curas nam 
cõsentiram mays na ygreja os ditos 
reuees» (C); «se dous de vos cõsentirẽ» 
(VC); «Nũca esto cõsentirey» (VC); 
«que nos plaz de cõsentirmos e husarmos 
dos seus conselhos» (VC); «e muytos 
cõsentirõ em aquello que elle dizia» 
(VC); «Em esto cõsentirom as ditas 
virtudes» (VC); «mas aquelles que os 
padres esposam, ssaluo sse cõsentisen» 
(S); «quãdo quer que cõsentisse em sua 
vontade e casasse» (S); «pois que 
cõsentiste que fosse cõbatida e entrada 
ou vençida» (VC); «nẽ vos cõsento ante 
my tã soo ẽ quanto staaes a meu juyzo» 
(VC); «ca pois o marido o sabia e 
cõsentyo» (S); «nõ ẽbarguãdo que os 
cõsẽtã morar ãtre os homẽs» (VC); «a 
piedade diuinal nõ lhe cõsẽte de fazerẽ 

o que fazer queriã» (VC); «E cõsẽtĩdo e 
falãdo muytas palauras torpes e 
desonestas» (TC); «de todo e cõsẽtindo 
e ẽcubrĩdo muytos pecados e maldades» 
(TC); «nõ lhes queyras cõsẽtir nẽ ãdes 
cõ eles» (TC); «pervẽtura cõsẽtira o boo 
jrmaão que sejã pugnidos os seus 
jrmaãos que remijo?» (VC); «outrosy a 
aqueles que em ello cõsẽtirem» (TC); «ẽ 
a qual cousa elle demostra que cõsẽtyo 
na morte do senhor» (VC); «nõ cõsinta 
emtrar ho aar seco» (RP); «nõ cõsintem 
entrar as cousas peçonhẽtas» (RP); «nõ 
cõsintiras que algũa hora seja arãcado 
da profundeza do teu coraçõ» (VC); 
«podia seer que nẽhuũ outro o leuasse a 
morte e elle o cõsintisse» (HV); «foy 
feyto diaboo e aquelles que cõ ele 
cõsĩtirõ» (TC); «E o libello do repudio 
que fora consentido per Moyses por a 
sua dureza dos corraçoões» (VC); «que 
nom fosse consentido de participar cõ as 
outras gentes» (VC); «e nõ foy cõsentida 
mais ante lhe foy defesso» (VC); «nẽ lhe 
he cõsentido que faça quanto pode e 
quer» (VC); «Duas cousas som que 
fazem nõ seer consentidas as cousas 
boõas e grandes» (VC); «nehuũ clerigo 
estrangeiro nom seja consentido 
çellebrar em nosso bispado sem nossa 
carta de liçença» (C); «nẽ outro estrãgeiro 
seja cõsentido çelebrar sem carta de 
liçẽça» (C); «algũas cousas som 
cõsentidas ou permetidas» (VC).

consequência, subs. (do lat. consequen-
tia-m). resultado; efeito. Formas: 
consequẽçia (S, 1); cõsequẽcia (VC, 1); 
cõsequẽçia (VC, 1); cõsequencia (VC, 
5). Contextos: «Como quer que as taees 
cousas espiçiaees nom deuẽ ser trazidas 
a consequẽçia» (S); «e aqui he neçessi-
dade da cõsequẽcia e nõ do cõsequẽte» 
(VC); «diz que segũdo esta cõsequẽçia 
taaes sõ os sacerdotes que mandã ao 
poboo que huse e obre da justiça» (VC); 
«Onde a saluaçõ dos boõs he neçessaria 
per neçessidade da cõsequencia ou per 
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neçessidade cõdiçional» (VC).
consequente, subs. (do lat. consequente-m, 

part. presente de consequi, conseguir). 
O o que origina; o que leva a. Formas: 
cõsequẽte (VC, 1). Contexto: «e aqui 
he neçessidade da cõsequẽcia e nõ do 
cõsequẽte» (VC).

conservação, subs. (do lat. conservatione-
-m). Ato ou efeito de conservar. Formas: 
conseruaçõ (EE, 1); conseruaçom (VC, 
1); cõseruaçã (RP, 1); cõseruaçam (RP, 
1); cõseruaçõ (VC, 2); cõseruaçom (VC, 
1; EE, 1). Contextos: «que bem como na 
vida do corpo ho comer he neçessaryo 
pera conseruaçõ della» (EE); «e a tua 
virtude a visite per obra. e a tua bõdade 
a visite per conseruaçom» (VC); «por 
cõseruaçã de suas saudes e segurãça das 
pestinẽçias» (RP); «por cõseruaçam dos 
saãos» (RP); «mas que todos erã conta-
dos em que se demostra auer sabedoria 
do conto delles. mas nõ a cõseruaçõ 
delles» (VC); «Tu es cõseruaçom da 
saude aos saãos» (VC).

conservador ,  subs. ,  adj .  (do lat . 
conservatore-m). Que ou o que conserva 
ou preserva. Formas: conseruador (S, 
1); cõseruador (VC, 1); cõseruadores 
(VC, 1; EE, 1). Contextos: «Ha premeira 
he creator e conseruador» (S); «he 
guardador e cõseruador das virtudes» 
(VC); «hedificios muy sumptuosos: 
cõseruadores de eterna memoria» (VC); 
«cõseruadores da concordia» (EE).

conservar, vb. (do lat. conservare). 
Manter; guardar. Formas: comseruasse 
(VC, 1); conserua (S, 1; VC, 7; EE, 
2); conseruã (VC, 1); conseruadas 
(VC, 1); conseruado (S, 1; VC, 1); 
conserualla (EE, 2); conseruallas 
(VC, 1); conseruam (VC, 1; EE, 1); 
conseruamnos (VC, 1); conseruando 
(EE, 1); conseruar (VC, 7; EE, 1); 
conseruasse (VC, 3); conseruassemos 
(EE, 1); conseruauam (EE, 1); conserue 
(S, 1; VC, 1); conseruou (VC, 1); 
cõserua (S, 1; VC, 4); cõseruã (VC, 3); 

cõserua as (VC, 1); cõserua os (VC, 
1); cõseruaa (VC, 1); cõseruaae (VC, 
1); cõseruaha (VC, 1); cõserualla (VC, 
1); cõseruar (VC, 3); cõseruasse (VC, 
3); cõseruaste (VC, 1); cõserue (VC, 
1); cõseruou (VC, 1); fosse cõseruado 
(VC, 1); fossem cõseruadas (EE, 1); 
foy conseruada (VC, 1); seer cõseruado 
(VC, 1); seja cõseruada (VC, 1); sejamos 
cõseruados (VC, 1). Contextos: «nom 
auia mester vntura que o comseruasse de 
se corromper» (VC); «por que asi como 
o ssal temporal conserua e guarda as 
viandas de apodreçerẽ e lhes da sabor» 
(S); «E as que conseruã sam tres temor 
de fazer offensa» (VC); «e depois que 
as entreguas conseruallas em certo 
graao e as conseruadas encamjnhas em 
carreira da paz» (VC); «Por que faria 
cõtra custume conseruado da ygreja» 
(S); «defendella e conserualla como os 
sanctos martyres» (EE); «assy a paz e 
repouso conseruam ha vnidade dos que 
creem» (EE); «e conseruamnos muyto 
em guisa que nom se podem corromper 
per muyto tempo» (VC); «e figura da 
sustancia sua dispoendo e conseruando 
todallas cousas» (EE); «porque cõ 
ella se acustumauã de conseruar os 
corpos dos mortos» (VC); «pervẽtura 
em aquesta beẽçõ lhes deu virtude que 
os conseruasse atees a vijnda por o 
spiritu sancto» (VC); «a qual Christo 
nos leyxou que a conseruassemos como 
herdade» (EE); «e conseruauam a paz 
antre os homeẽs» (EE); «E que Deus 
conserue e guarde ha castidade aos 
virgens e rrelegyosos e cõtinentes que 
prometerõ castidade» (S); «e louua cõ 
seruiços deuotos aquella natureza que 
conseruou em a terra» (VC); «A segunda 
cõserua e garda a ley» (S); «cõseruã e 
nom destruẽ» (VC); «e seca as carnes 
e cõserua as que nõ apodreçã» (VC); 
«(padre sãcto guardaos) de mal e cõserua 
os ẽ bẽ e acrecẽta» (VC); «e desecaa da 
pudridõ do fornizio e cõseruaa retẽdoa 
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dello» (VC); «porẽ cõseruaae a paciẽcia 
e a ĩnoçẽçia» (VC); «O pã corporal nõ 
da vida mas cõseruaha per aquelle tẽpo 
que he ordenada» (VC); «e sempre 
vigiam de fazer paz ou reformalla ou 
cõserualla em os outros» (VC); «a qual 
deue todo homẽ cõseruar depois do 
baptismo» (VC); «e amoestauã que nõ 
chorasse e que cõseruasse os olhos pera 
cõ elles leer a liçõ do euãgelho» (VC); 
«tu que me cõseruaste casta» (VC); «nõ 
ha hy cousa que assi cõserue a amizade 
como nõ auer nẽbrãça da quelles que nos 
errarõ» (VC); «Cõseruou a paciẽcia» 
(VC); «e depois que fosse cõseruado» 
(VC); «e se nom fossem cõseruadas 
por deus em seu seer» (EE); «a natureza 
foy conseruada inteira» (VC); «sem 
os quaaes o castello nom pode seer 
cõseruado» (VC); «a humildade mereçe 
que a graça ja acreçẽtada seja cõseruada 
e mãtheijda» (VC); «per graça que 
sejamos cõseruados» (VC).

consideração, subs. (do lat. considera-
tione-m). Ato ou efeito de considerar; 
opinião; observação; respeito. Formas: 
comsideraçom (S, 1); consideraçõ (VC, 
1; EE, 2); consideraçom (EE, 2); con-
sideraçon (EE, 1); consiideraçom (EE, 
1); consyderaçõ (EE, 1); consyderaçom 
(EE, 1); consyderaçoões (EE, 1); cõsi-
deraçõ (S, 1; VC, 4; EE, 2); cõsyderaçõ 
(EE, 1). Contextos: «ou pode seer a 
vida comsideraçom quanto ao que he 
anexo a este sacramento» (S); «E se 
reuolver sua consideraçõ aas vaydades 
e mallicias mũdanaaes ferira a sua jũta» 
(VC); «Terçeira he a consideraçõ da 
disposiçõ de nosso senhor Jhesu Chris-
to» (EE); «A quinta consideraçom he da 
resurreyçõ vijndoyra» (EE); «A quarta 
consideraçon he do dampno e pouco 
proueito» (EE); «Gorrã na consiidera-
çom dos benefiçios de deos atee a vos 
outros» (EE); «Primeiramente poõe a 
consyderaçõ da voontade diuina» (EE); 
«A segunda consyderaçom da justiça 

diuina» (EE); «Respõdese que pera isto 
valem çinquo consyderaçoões» (EE); 
«avẽdo cõsideraçõ aos meritos e deuaçõ 
do que çelebra» (S); «A primeira he per 
cõsideraçõ do pouco poder da natureza 
humanal» (VC); «da caridade que esta 
na humildade e cõsyderaçõ dos juyzos 
de deus» (EE).

considerar, vb. (do lat. considerare). 
Ponderar; examinar. Formas: comsidera 
(S, 1); considerada (S, 1); considerãdo 
(S, 2); considerando (S, 1); considerar 
(S, 16); consideras (EE, 1); consyderar 
(EE, 1); cõsidera (S, 1); cõsiderada 
(S, 2); cõsideradas (S, 3); cõsiderando 
(EE, 1); cõsiderar (S, 7); cõsyderãdo 
(EE, 1); cõsyderando (S, 1); cõsyderar 
(EE, 1). Contextos: «Ca o luxurioso 
nõ comsidera nen pẽssa morte e o 
inferno que lhe dara a luxuria» (S); 
«Despois que ho saçerdote aja ouuido 
ao pecador ha cõfisson dos pecados e 
considerada ha cãtidade da penitẽçia 
que deue poer, deueo asoluer» (S); 
«o juiz pode alomgar ou abreuiar 
este termo considerãdo ho estado e 
calidade da pesoa» (S); «O septimo que 
rreçebẽ grãdes solayros considerando 
ẽ seu saber e trabalho ou costume 
da terra» (S); «e he de considerar a 
pessoa, se he omẽ ou molher» (S); «ẽ ty 
meesmo (nõ consideras)» (EE); «Aqui 
he de consyderar quanto sabjamente 
se veeo aquelle gaffo em tam aa ffe 
conuertido» (EE); «Prudẽçia he pella 
qual ho omẽ vee e cõsidera algũa coussa 
que he por vijr amte que sseja fecta» 
(S); «a qual permaneçe omẽ firme e 
perpetuamẽte na rezom bẽ cõsiderada» 
(S); «enpero cõsideradas as çircunstãçias 
dos pecados» (S); «cõsiderando a ty 
meesmo» (EE); «como quer que en esta 
deue cõsiderar sse o estranho he mais 
sancto» (S); «Cõsyderãdo a ty meesmo 
por que nõ sejas temptado» (EE); «E 
esta se deue rrefrear cõsyderando como 
ho homẽ viue pouco tempo» (S); «he 
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de cõsyderar que o diaboo sabia pellos 
prophetas que aquelle Christo que auya 
de vijr era verdadeiro deus e verdadeiro 
homẽ» (EE).

consigo, pron. pes. (do lat. cum + secum). 
Na sua companhia; com ele. Formas: 
cõ sigo (VC, 36; HV, 3); cõ siguo (HV, 
1); cõ sygo (EE, 5); com sigo (VC, 13; 
HV, 1); com siguo (VC, 1); com sygo 
(VC, 3; EE, 4); comsigo (S, 1; VC, 8; 
EE, 1); comsygo (TC, 1; VC, 1); con 
siguo (C, 1); con sygo (EE, 1); consigo 
(S, 3; TC, 1; VC, 19; EE, 1); consygo 
(VC, 1); cõsigo (S, 1; VC, 33; HV, 1; 
EE, 4); cõsiguo (VC, 1; EE, 1); cõsygo 
(S, 1; VC, 1; EE, 4). Contextos: «o 
qual nõ cõsente estar jũto cõ sigo os 
principes» (VC); «pero leuarõ cõ siguo 
trinta mil frecheiros» (HV); «trouxera cõ 
sygo huũ asno» (EE); «a qual trazia com 
sigo a justiça» (VC); «tras com siguo 
deleytaçõ spiritual» (VC); «trouxerom 
comsigo corrupçom e cõrronperõ ha 
alma» (S); «deuẽ sempre a teer comsygo 
nas ygreias» (TC); «seram proueitosas 
se as cada huum rector con siguo em 
sua ygreja nõ tiver» (C); «ella auer con 
sygo parteiras» (EE); «Se trouue consigo 
cheyros prouocatiuos a luxuria» (TC); 
«tijnham consigo muitos tolheitos» (EE); 
«E leuou consygo o consentimento de 
Herodes» (VC); «Ho terçeiro que leuan 
os saçerdotes cõsigo quãdo vam aas 
pelejas e aas batalhas» (S); «aquelle que 
o aseentaua cõsiguo aa mesa» (VC); «E 
por esta dizẽ que os diabos senpre a trazẽ 
cõsygo o inferno» (S).

consiração, subs. (de consirar + -ção). O 
mesmo que consideração: ato ou efeito 
de consirar ou considerar. Formas: 
consijraçõ (VC, 9); consijraçom (VC, 
6); consiraçõ (VC, 2); cõsijraçõ (VC, 
16); cõsijraçom (VC, 2); cõsiraçõ (VC, 
4); cõsjraçõ (VC, 1); cõssijraçõ (VC, 2). 
Contextos: «e disselhes Jesu guarday 
vos) per consijraçõ dilligente» (VC); 
«deue seer dos sabedores a queyxia e 

mouimento de sanha sem consijraçom» 
(VC); «porque som armados per a 
consiraçõ daquestas cousas» (VC); «e 
a cõsijraçõ da fim faz temor» (VC); 
«compre que da graça de deus aja 
cõsijraçom destas» (VC); «e aquella 
toruaçõ proçedia da cõsiraçõ que auia 
da miseria da cõdiçõ humanal» (VC); 
«a tua cõsjraçõ (ca eu boo som)» (VC); 
«A segũda cousa he a cõssijraçõ de 
exçellẽçia diuinal» (VC).

consiramento, subs. (de consirar + 
-mento). Ato ou efeito de consirar ou 
considerar. Formas: cõsijramẽto (VC, 
1). Contexto: «A quinta razõ he per 
cõsijramẽto do bẽauẽturado gualardõ» 
(VC).

consirar, vb. O mesmo que considerar. 
Formas: comsijra (VC, 3); comsijrar 
(VC,  2) ;  comsi j ra res  (VC,  3) ; 
comsijrauam (VC, 1); comsijremos (VC, 
1); comsijrou (VC, 1); comsira (VC, 1); 
comsyrada (EE, 1); consiirar (TC, 1); 
consijr (VC, 1); consijra (VC, 94); 
consijrã (VC, 1); consijraae (VC, 4); 
consijrada (VC, 3); consijrado (EE, 1); 
consijrãdo (VC, 3); consijrado he (VC, 
1); consijrae (VC, 2); consijram (VC, 1); 
consijramos (VC, 2); consijrando (VC, 
9; EE, 1); consijrao (VC, 4); consijrar 
(VC, 35); consijraras (VC, 1); consijrares 
(VC, 5);  consijrarmos (VC, 3); 
consijrasse (VC, 1); consijrassem (VC, 
1); consijraste (VC, 1); consijraua (VC, 
2); consijrauã (VC, 1); consijrauam (VC, 
1); consijre (VC, 3); consijremos (VC, 
3); consijres (VC, 1); consira (VC, 27); 
consirã (VC, 1); consiraae (VC, 1); 
consirãdo (S, 1; VC, 2); consirãdose 
(VC, 1); consiram (VC, 1); consirando 
(VC, 6; C, 5); consirar (VC, 11); 
consirardes (VC, 1); consirares (TC, 1; 
VC, 1); consire (VC, 1); consirem (VC, 
1); cõsiiradas (TC, 1); cõsiirar (VC, 1); 
cõsijeres (VC, 1); cõsijra (VC, 81); 
cõsijraae (VC, 3); cõsijrada (VC, 2); 
cõsijradas (VC, 3); cõsijrado (VC, 2); 
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cõsijrãdo (VC, 13); cõsijrae (VC, 1); 
cõsijramos (VC, 1); cõsijrando (VC, 5); 
cõsijrao (VC, 3); cosijrar (VC, 1); 
cõsijrar (VC, 30); cõsijrardes (EE, 1); 
cõsijrarem (VC, 1); cõsijrares (VC, 8); 
cõsijrarmos (VC, 8); cõsijrarte (VC, 3); 
cõsijras (VC, 3; EE, 1); cõsijrasse (VC, 
2); cõsijrassem (VC, 1); cõsijraste (VC, 
1); cõsijrauã (VC, 2); cõsijre (VC, 5); 
cõsijrẽ (VC, 2); cõsijremos (VC, 9); 
cõsijreno (VC, 1); cõsijres (VC, 2); 
cõsijrey (VC, 1); cõsijro (VC, 2); 
cõsijrou (VC, 4); cõsira (VC, 22); 
cõsiraae (VC, 1); cõsiraaes (VC, 1); 
cõsirada (VC, 1); cõsirãdo (VC, 3); 
cõsirando (VC, 5; C, 6); cõsirar (VC, 
10); cõsirarmos (VC, 1); cõsire (VC, 2); 
cõsiremos (VC, 2); cõsiro (VC, 1); 
cõssijrares (VC, 2); for consijrada (VC, 
6); for consijrado (VC, 1); he cõsijrado 
(VC, 1); seer consirado (VC, 1); seer 
cõsijrada (VC, 1); seja cõsijrada (VC, 1); 
som cõsijradas (VC, 1). Contextos: 
«Comsijra e faze. etc» (VC); «Comsijrar 
compre como tu boa madre que o pariste 
e o creaste» (VC); «Se tu vires e 
comsijrares as lagrimas que lançauam 
as cousas insensiuees» (VC); «aquestas 
molheres comsijrauam e esguardauam 
as cousas que faziam» (VC); «E 
comsijremos em a quamtidade do 
mantijmemto» (VC); «e comsijrou se 
auia em Christo algũa magoa de pecado» 
(VC); «e comsira de que guisa elles se 
marauilhauam de tal millagre» (VC); «e 
comsyrada ha grandeza de Christo» 
(EE); «deue consiirar o pecado se he 
grãde» (TC); «Consijr em aquestes que 
pouca deferẽça ha delles aos gẽtios que 
adorauã os ydollos e as obras de maãos 
per homẽs feitas» (VC); «Consijra pois 
agora aqui Christo star em algũa parte 
da casa» (VC); «E aquesto consijrã e per 
calçam em sua voontade» (VC); «(E vos 
o veede) e consijraae que vos acõteçera 
por ello» (VC); «E ajnda que algũas 
vezes anuydade nom seja vista e 

consijrada dos homeẽs» (VC); «porque 
fosse visto por todos e fosse inteiramente 
consijrado» (EE); «a qual per sy soomẽte 
consijrado he hũa scoridom» (VC); 
«Consijrae segũdariamente pera auer 
door e cõpaixõ» (VC); «nõ se consijram 
tanto as feridas como a grande injuria do 
menospreço» (VC); «se de dẽtro 
consijramos que nos fomos e somos 
ocasyõ da morte do filho de deus 
vnigenito» (VC); «Respondo que 
consijrando a fym a que era vindo entom 
lhe conueo mais teer vida acompanhada» 
(EE); «Consijrao bẽ como staua aflito e 
tremẽdo por o frio que fazia» (VC); «e 
assy per a doctrina de Christo podemos 
consijrar a doçura da terra cellestrial ou 
da patria e regno» (VC); «mas consijraras 
bem pera onde hyras» (VC); «E se 
consijrares acerca das outras cousas que 
aqui aalem das primeiras forom feitas» 
(VC); «Se consijrarmos a crueza sera 
auydo por escarneho» (VC); «Porque 
quem deuotamente consijrasse de quam 
atribullado gimido e de quam alto 
saluço» (VC); «Prouuesse a deos que 
consijrassem o conselho do sabedor que 
diz que melhor he seer castiguado per o 
sabedor que seer enguanado per a 
louuaminha  do  sandeu»  (VC) ; 
«Consijraste bem a alteza da philosophia 
que ha em esto» (VC); «porque 
consijraua como auia aquello de seer em 
vaão» (VC); «empero consijrauã que se 
a sua vijnda fosse sabida o custume dos 
sacrifiçios e das offertas çessaria» (VC); 
«Esguardauã em elle com reuerencia e 
consijrauam que deus e seu senhor» 
(VC); «E o prellado que consijre em elle 
aaquelle que o enuiou» (VC); «Nom 
consijremos pois as cousas que açerca 
dos homẽs som» (VC); «por tal que 
consijres que sem tẽptaçõ pode alguẽ 
scapar em o curso desta vida» (VC); 
«Consira como foy cõujnhauel e 
cõpridoyra aquesta enujada» (VC); «e 
cons irã  pouco em e l lo»  (VC); 
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«Consiraae e sede auisados» (VC); «E 
asi pode o saçerdote despẽsar consirãdo 
nas pẽdẽças e ẽ çelebrar a missa» (S); «E 
como assy seja que o homẽ consirãdose 
bẽ» (VC); «por tal que quando consiram 
a sua mingua daquella parte nom se 
exalçe o coraçom por aquello em que 
sam perfeytos» (VC); «Item consirando 
como alguũs abades, priores, monjes, 
conegos nom sabem aquellas cousas a 
que sam obrigados per sua regra» (C); 
«Cõpry agora consirar quantas lagrymas 
lançaria Zacharias» (VC); «porque se 
consirardes esta scriptura acharees que 
eu faço segundo ella» (VC); «Se 
consirares e bem parares mẽtes acharas 
que todos os males do mũdo que forõ e 
som e am de seer todos esta ordena e faz 
(TC); «nõ consire homẽ o estado da vida 
que hã de vijnr» (VC); «e que se 
consirem e julguem qual he a cousa mais 
graue de todallas outras» (VC); «e 
cõsiiradas todas estas cousas dara meor 
peẽdẽça ou mayoor» (TC); «E por 
melhor se entẽder aquesto he de cõsiirar 
que o padre per si he tehudo de proueer 
aos filhos» (VC); «pregunto vos que me 
diguaaes e que pensees ou cõsijeres de 
que amor era atormentada» (VC); «mas 
ao moolho da mirra nõ he outra cousa 
saluo que quando a sancta voõtade 
cõsijra de toda parte a vida de Christo 
apanha cõtra todollos vicios» (VC); 
«cõsijraae mõges a vossa dignidade» 
(VC); «as quaaes cousas cõsijrada a 
fraqueza sua propria podẽ seer cõ razom 
chamados mehudos» (VC); «cõsijradas 
todas aquestas cousas aleuãtemonos a 
marauilhar da pyedade diuinal» (VC); 
«Mas cõsijrado Christo que esto era a 
elles como natural» (VC); «nõ cõsijrãdo 
suas obras mas sua doctrina» (VC); 
«Cõsijrae o homẽ primeiro pera a 
aremedar e seguir» (VC); «Se cõsijramos 
na outra gloria que he a deus çeeos da 
qual esta nos lãça fora per força» (VC); 
«Em como os judeus cõsijrando em elle 

a hydade da carne soomente e nom a 
natureza diuinal dissesse» (VC); 
«Cõsijrao tu aqui e cuyda em elle per 
grande spaço e nom trigosamente» (VC); 
«Podes ajnda aqui cosijrar a benignidade 
e caridade e humildade do senhor» (VC); 
«assy como as postumeiras se deuẽ mais 
aficadamẽte e atẽta de cõsijrar» (VC); 
«Se cõsijrardes esta escriptura vos me 
acharees obrar segundo misericordia» 
(EE); «conheçer e cõsijrarem os pecados 
que teemos cõtra nos» (VC); «A sexta 
razõ he que se cõsijrares a fremosura e 
graça» (VC); «As quaaes todas ẽ a paixõ 
de Christo se bẽ cõsijrarmos acharemos 
que forõ cõpridas» (VC); «e mais doçe 
cousa he veerte ou cõsijrarte mais 
subgeyto que todallas cousas» (VC); «a 
palha e a traue que esta ẽ o teu nõ 
cõsijras» (EE); «Se cõsijrasse a alma do 
pecador o stado de sua culpa» (VC); 
«quando ouuessem de emleger bispo que 
sempre cõsijrassem primeiramẽte se fora 
fiel» (VC); «em a proçissom cõsijraste 
para onde auias de te aparelhar e triguar» 
(VC); «Cõsijrauã os discipollos os 
lẽços» (VC); «E diz mais este doctor que 
cõsijre cadahuũ sua consciẽcia» (VC); 
«E porque cõsijrẽ que a verdade meesma 
que he deus» (VC); «e que cõsijremos 
que somos poo» (VC); «Cõsijreno se 
quer per aquella maneira que melhor 
poderem» (VC); «Onde Ambrosio diz 
que cõsijres onde o negou» (VC); 
«cõsijrey eu a potencia da sua virtude» 
(VC); «quando eu cõsijro todos meus 
ossos tremẽ e se mouẽ» (VC); «Cõsijrou 
e paroumẽtes ao gaanho que cada huũ 
tragia cõ o que reçebera» (VC); «Cõsira 
ergo os parẽtes de Jesu Christo» (VC); 
«Cõsiraae  christaãos que alguũs 
millagres forõ feitos em Corozaym» 
(VC); «nõ cõsiraaes aquello que eu 
faço» (VC); «Mas porque fallamos algũa 
mais cõsirada» (VC); «A segũda he pena 
e temor infernal cõsirãdo homẽ a sua 
crueldade e multidõ e dura pera sempre» 
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(VC); «consijrãdo ẽ como elle he 
piadoso» (VC); «todas as cousas que 
fezermos primeiramẽte as deuemos 
studar e cõsirar» (VC); «De si se 
cõsirarmos que aquelles que nos fazem 
esto som maaos» (VC); «e aa destra que 
nom cõsire os perigos que ha no stado 
da bẽauenturãça» (VC); «Cõsiremos pois 
dous imijgos huũ que veemos e outro 
que nõ veemos e amemos o homẽ que 
veemos ajnda que nos mal faça» (VC); 
«Tres cousas diz elle cõsiro eu em que 
esta toda minha esperança» (VC); «A 
duodeçima razõ que se cõssijrares como 
se começaste bẽ de viuer» (VC); «se for 
consijrada a crueza dos maaos» (VC); 
«e que aquesto nõ deua pareçer graue a 
alguem se for consijrado que deus 
majores cousas perdoa aaquelle que 
peca» (VC); «de maneira que he 
cõsijrado qual pareça o peyor» (VC); «e 
quam grande desejo damor pode seer 
consirado que aueria antre este filho tal 
e de tam grande madre» (VC); «pode 
seer cõsijrada em duas maneiras» (VC); 
«A prosperidade presente faz que nõ seja 
cõsijrada» (VC); «Onde nõ som 
cõsijradas as pessoas mas as obras aos 
justos» (VC); «Item cõsirando nos como 
sem embargo das cõstituições per nossos 
predeçessores» (C).

consistir, vb. (do lat. consistere). Fundar-
se; fundamentar-se; ser constituído. 
Formas: comsiste (EE, 1); consiste 
(EE, 4); consistia (EE, 1); cõsiste 
(EE, 2). Contextos: «E este prazer 
comsiste nos doões da alma e do corpo» 
(EE); «Se pregunta en que consiste a 
bemauẽturança» (EE); «Da reuellaçã 
de Sam Esteuã onde diz a glosa que 
ally consistia em apartarse do mal e a 
profeçia em fazer bem» (EE); «ally poõe 
a glosa ẽ que cõsiste a bẽauẽturãça» 
(EE).

consistório, subs. (do lat. consistoriu-m). 
Assembleia; conselho; reunião. Formas: 
consistorio (VC, 1). Contexto: «Emtõ 

nõ teerom os poderosos consistorio nẽ 
estarõ em seeda aquelles que aqui mal 
julgarõ os pobres» (VC).

consoante, prep. (do lat. consonante-m). 
Conforme; segundo. Formas: cõsoante 
(VC, 1). Contextos: «por quanto nõ he 
cõsoante aa ley de deus» (VC).

consoante 2, adj. (do lat. consonante-m). 
Que soa ao mesmo tempo; concordante. 
Formas: cõsoãte (VC, 1); cõsoãtes 
(VC, 1). Contextos: «fazẽdo soõ muyto 
cõsoãte e acordado» (VC); «e fazẽ huũ 
choro cõ pura cõsciẽçia e cõsoãtes como 
se huũ fosse a boca de todos que cãta 
hymnos a deus» (VC).

consolação, subs. (do lat. consolatione-m). 
Ato ou efeito de consolar; consolo; 
conforto. Formas: comsollaçom (VC, 
3; EE, 1); consolaçam (HV, 1; EE, 1); 
consolaçõ (S, 1; VC, 11); consolaçõees 
(S, 2); consolações (VC, 1); consolaçom 
(VC, 10); consolaçon (S, 2); consolaçoões 
(VC, 1; EE, 1); consollaçam (EE, 3); 
consollaçõ (VC, 55; EE, 3); consollações 
(VC, 1); consollaçom (VC, 37; EE, 3); 
consollaçoões (VC, 12); conssolaçõ (S, 
1); conssolaçom (S, 1; EE, 1); cõsolaçõ 
(S, 1; VC, 17; HV, 1); cõsolações (VC, 
5); cõsolaçom (S, 1; EE, 1); cõsolaçoões 
(VC, 1); cõsollaçam (EE, 1); cõsollaçõ 
(VC, 56; EE, 3); cõsollações (VC, 4); 
cõsollaçom (VC, 17; EE, 3); cõsollaçon 
(EE, 1); cõsollaçoões (VC, 9; EE, 1); 
cõssolaçom (S, 1); cõssollaçõ (VC, 
1); cõssollaçon (EE, 1). Contextos: 
«em isto lhe promete comsollaçom 
de sua prestes resurreyçom» (EE); 
«deu grande comsollaçom aos pobres 
penitemtes» (VC); «ouue grãde prazer e 
grãde consolaçam» (HV); «Ho septimo 
farta ao que ho toma de consolaçõ 
spiritual» (S); «en o meu coraçon as 
tuas consolaçõees alegrarõ a minha 
alma» (S); «da nos deus consolações 
por nos espertar a esperança que nom 
falleçamos» (VC); «aue ergo compaixõ 
delles e vee que consolaçom poderia 
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auer a madre» (VC); «E consolaçon 
aos perigrynos e caminhantes que Deus 
torne a suas cassas» (S); «(avõdaras) 
de consolaçoões diuinas» (EE); «auida 
huũa consollaçam» (EE); «para sua 
consollaçõ (çingete)» (EE); «assy as 
tuas consollações allegrarõ a mjnha 
alma» (VC); «Outras pera consollaçom 
dos boos» (EE); «poendo lhes em 
çima daquello consollaçoões que lhes 
dara em as cousas» (VC); «Os tristes 
conssolaçõ. Os pecadores perdom» (S); 
«nos da conssolaçom em ellas» (S); 
«lho desse em priuilegio por cõsolaçõ 
dos filhos» (S); «e isto polla grãde 
deuoçã e cõsolaçõ do emperador» 
(HV); «onde nas cõsolações nom nos 
deuemos alleuantar nem quebrãtar nas 
tribulações» (VC); «pera sua cõsolaçom 
e vossa confirmaçom» (EE); «porque 
segũdo diz o apostollo se formos 
cõpanheiros das paixoões seelloemos das 
cõsolaçoões» (VC); «(sabey) Lyra para 
ha cõsollaçam vossa» (EE); «e temya a 
deus aguardando a cõsollaçõ de Isrrael» 
(EE); «atees que per o spiritu sancto lhe 
seja dados prazeres e cõsollações» (VC); 
«ha cõsollaçom de Isrrael» (EE); «(esto 
vos falley) pera vossa cõsollaçon cõtra 
as tribullaçoões que son por vijr» (EE); 
«e nos ditos e cõsollaçoões folgam das 
fadigas desta vida» (VC); «Madre de 
piedade e madre de caridade e madre de 
cõssolaçom e madre de humildade» (S); 
«E porẽ segũdo se diz ẽ Ose a cõssollaçõ 
scondida he aos meus olhos porque elle 
partira ante os jrmaãos» (VC); «Esto lhes 
disse em cõssollaçon como se dissesse 
segundo Grisostomo» (EE).

conso lador ,  subs . ,  ad j .  (do  l a t . 
consolatore-m). Que ou o que consola. 
Formas: consollador (VC, 2; EE, 1); 
conssolador (S, 1; EE, 1); cõsolador 
(VC, 1); cõsollador (VC, 6; EE, 2). 
Contextos: «por tanto se chama madre 
de graça e dador e consollador» (VC); 
«Nam pediã nem desejauam a vijnda do 

vogado consollador» (EE); «nom vijra a 
vos ho vogado e conssolador» (EE); «nõ 
ey mester outra clarificaçõ nẽ testimunho 
ou cõsolador se nõ a my meesmo» (VC); 
«tu sey minha cõsollador e cõfortador 
da minha alma» (VC); «Estas cousas 
vos fallo estando con vos outros mas ho 
spiritusancto cõsollador» (EE).

consolamento, subs. (de consolar + 
-mento). Ato ou efeito de consolar; 
c o n s o l a ç ã o ;  a l í v i o .  F o r m a s : 
consollamento (VC, 1). Contexto: «pera 
frutificaçõ do corpo tenrro do menino. e 
consollamento dos seus menbros» (VC)

consolar ,  vb.  (do lat .  consolare) . 
Reconfortar; aliviar o sofrimento de 
alguém. Formas: consola (S, 1; VC, 1); 
consolado foy (VC, 1); consolãdo os (VC, 
1); consolallos (VC, 1); consolandoo 
(VC, 1); consolar (S, 3; TC, 1; VC, 3; EE, 
1); consoley (S, 1); consolharey (VC, 1); 
consolla (VC, 5; EE, 1); consollã (VC, 
2); consollada (VC, 1); consollados (EE, 
1); consollandoas (VC, 1); consollandoo 
(EE, 1); consollar (VC, 4; EE, 1); 
consollar seam (VC, 1); consollarsse 
(VC, 1); consollas (VC, 1); consollasse 
(VC, 1); consollaua (VC, 2); consollauaa 
(VC, 2); consolle (VC, 3); consollou 
(VC, 5); consollou os (VC, 1); consolou 
(VC, 1); conssolar (S, 2); conssollar 
(VC, 1); cõsola te (VC, 1); cõsoladas 
(HV, 1); cõsoladevos (VC, 2); cõsolado 
(VC, 2); cõsolãdo (TC, 1; VC, 2); 
cõsolalla (VC, 1); cõsolando as (VC, 1); 
cõsolar (S, 2; VC, 1; C, 1); cõsolla (VC, 
5); cõsollã (VC, 1); cõsollado (VC, 3); 
cõsollãdo nos (VC, 1); cõsollãdoo (VC, 
3); cõsollados (VC, 2; EE, 1); cõsollando 
(VC, 2); cõsollandoos (VC, 3); cõsollar 
(VC, 8); cõsollarey (VC, 1); cõsollasse 
(VC, 1); cõsollaua (VC, 1); cõsollaua os 
(VC, 1); cõsollauaa (VC, 1); cõsollauaos 
(VC, 2); cõsollou (VC, 2); cõssolate 
(VC, 1); cõssolayvos (EE, 1); forõ 
consoladas (HV, 1); forom consollados 
(VC, 1); fossem consollados (VC, 1); 
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foste consollada (VC, 1); foy cõsollado 
(VC, 2); fuy consollado (VC, 1); he 
comsollado (EE, 1); he comssolado 
(S, 1); he cõssolado (EE, 1); seendo 
cõsollados (VC, 1); seer consolada (VC, 
1; EE, 1); seer consollados (EE, 1); seer 
consollado (VC, 1); seer consollados 
(VC, 1); seer cõsollado (VC, 1); seerã 
consollados (EE, 1); seeram consollados 
(EE, 1); seeras consollada (EE, ); serã 
consollados (VC, 2); serã cõsollados 
(VC, 1); seram cõsollados (VC, 1); sõ 
consollados (VC, 1); som cõsollados 
(VC, 1). Contextos: «ensinar, conselhar, 
consola, perdoa, sofre, rroga, castiga» 
(S); «Em o qual feito mysto e consolado 
foy o corpo afigurado e animado e 
deyficado» (VC); «consolãdo os ajũtou 
aa paixõ a gloria da sua resurreiçõ» 
(VC); «por consolallos e lhes cobrar as 
doores que ouuerom com prazer» (VC); 
«E por aqueste de fora da ley tornara cõ 
agradeçimẽto louuãdo o senhor disse lhe 
consolandoo» (VC); «Perdoar por Deus. 
Consolar. Auer compayxom» (TC); 
«que cousas nos deuẽ consolar na morte 
de nossos filhos» (EE); «Non consoley 
os tristes» (S); «e sooes canssados e eu 
vos refrescarey e consolharey» (VC); 
«Jhesu aquy consolla os diçipollos 
ouuĩdo suas demandas» (EE); «nẽ as 
lagrimas que choraua nõ consollã os que 
rijm e scarneçẽ nẽ cõsollã os seus trapos 
aquelles que andã vestidos em vistiduras 
limpas» (VC); «foy logo conuertida 
e ensinada e consollada reconhoçẽdo 
o senhor com grande prazer» (VC); 
«sejam cõ deos e cõ os anjos eternalmẽte 
consollados» (EE); «E a paz fallou 
de trauessa consollandoas» (VC); 
«Filhos de jrmaã da bemauenturada 
virgẽ (A ssymon) consollandoo» (EE); 
«e Rachel chorando seus filhos non se 
quis consollar porque non eram vyuos» 
(EE); «Contra o quinto consollar seam 
em guançar e auer a gloria» (VC); 
«Nom queira a tua alma consollarsse 

em outras cousas» (VC); «tu prazer 
que consollas os tristes» (VC); «mas 
porque se consollasse cõ aquella vista» 
(VC); «e ensinauaos e consollaua 
segũdo seu custume» (VC); «e a causa 
da sua toruaçõ consollauaa assy como 
spantada» (VC); «Tende vos algũa cousa 
de my aadedentro que vos refresque e 
consolle» (VC); «e finalmente em partir 
o pam os consollou» (VC); «e porque 
nõ fallesçã nas tribullaçoões consollou 
os dizendo mais» (VC); «quis Christo 
apareçer por os cõsolar como consolou 
os outros» (VC); «E se isto nõ poder 
ffazer, deueo conssolar» (S); «Mas por 
se comprir a propheçia e por conssollar 
os discipollos que stauam tristes» (VC); 
«Se tu es atribullado cõsola te dizẽdo 
te o coraçõ cõtrito» (VC); «Mujto 
cõsoladas ficarõ as boas donas das 
palauras do anjo» (HV); «cõsoladevos. 
cõsoladevos aquelles que vos criaaes 
ẽ pobreza e nas suas villezas» (HV); 
«sentindo me ajudado per ty e cõsolado» 
(VC); «nõ os cõsolãdo nẽ esforçando» 
(TC); «por mitiguar e ablandar sua door 
e cõsolalla» (VC); «(E os angeos lhes 
diserom) cõsolando as benignamẽte e 
ensinãdoas da resurreyçõ do senhor» 
(VC); «Todo christaão boo deue cõsolar 
a seu proximo» (S); «em o tẽpo que faz 
mester os cõsolla e ajuda» (VC); «e de 
todos foy avondado e cõsollado» (VC); 
«e busquemos Jhesu cõsollãdo nos huũs 
a outros» (VC); «sta ẽ tribulaçõ e tristeza 
auẽdo doo delle e cõsollãdoo» (VC); «cõ 
o qual cõsollados viuessem e tirassem 
todallas persecuções» (EE); «Apres das 
outras cousas que se passarã cõsollando 
o senhor Jesu seus discipollos fezelhes 
huũ sermon muy fermoso» (VC); «E 
aquy lhes apareçeo em a sua propria 
semelhãça ou figura cõsollandoos» 
(VC); «E por nos cõsollar o senhor. disse 
mais adeãte» (VC); «Estas consollaçoões 
promete deus per Ysayas dizendo. 
eu meesmo vos cõsollarey» (VC); 



530 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

«porque quis trigosamẽte buscar outros 
que cõsollasse» (VC); «e cõsollaua 
stando chorosa» (VC); «Cõsollaua 
os o senhor pois da vijnda seer çedo» 
(VC); «E finalmente Johane cõsollauaa 
quanto podia» (VC); «e cõsollauaos 
per exẽplo delle meesmo» (VC); «Itẽ 
cõsollou aquellas tres molheres a que 
apareçeo dizendolhes» (VC); «Se te 
aguastas cõ pobreza cõssolate dizẽdo 
o senhor aleuãta o minguado» (VC); 
«porẽ cõssolayvos os huũs aos outros cõ 
estas pal[a]uras» (EE); «De como forõ 
consoladas as donas cõ as pallauras do 
amjo» (HV); «E assy forom consollados 
os apostollos depois da sua tribullaçõ que 
sofrerom na paixom do senhor» (VC); 
«porque os tristes fossem consollados de 
partida de seu senhor» (VC); «e per que 
foste consollada quando conhoçeste o 
teu filho Jesu Christo» (VC); «E per esta 
guisa e ordenãça foy cõsollado depois 
das suas tẽptaçoões» (VC); «E portanto 
se segue. memoria e membrança ouue 
eu de deus: e fuy consollado» (VC); «ca 
consigo tẽ sabedores e doctores com quen 
sempre fala e de quem he comssolado» 
(S); «E aquelles que ante erã tristes 
e assy spãtados alegrarõse seendo 
cõsollados cõ a sua presença» (VC); 
«e nom quis seer consolada» (VC); 
«porque eu mereça seer cõsollado da 
tua leda visitaçõ» (VC); «em mentes me 
dizẽ cada dia onde esta teu deus (seerã 
consollados)» (EE); «Bemauẽturados os 
que chorã: ca seeram consollados» (EE); 
«como quẽ diz, logo seeras consollada» 
(EE); «bemavẽturados sam os que chorã 
porque elles serã consollados» (VC); 
«Seram cõsollados os que chorã» (VC); 
«per as quaaes os amjgos de deus sõ 
consollados depois das tẽptaçoões e 
tribullaçoões suas» (VC); «porque nom 
som auidos por dignos da tua cõsollaçõ 
aquelles que aqui som cõsollados» (VC).

consolatório, adj. (do lat. consolatorius, 
a, um). Que dá consolo; consolativo. 

Formas:  consollatoria (VC, 2); 
cõsolatoria (VC, 1); cõsollatorias (VC, 
1); cõsollatorya (VC, 1). Contextos: 
«mas ajnda per outra maneira mais 
consollatoria lhe dise» (VC); «erã 
dejectas e desacorridas e cõ palaura 
cõsolatoria» (VC); «ou per ventura lhe 
dizẽdo algũas palauras cõsollatorias» 
(VC); «Aquesta quinta palaura foy muy 
cõsollatorya a todos os fiees» (VC).

consoldar, vb. (do lat. consolidare). O 
mesmo que consolidar: fortalecer. 
Formas: cõsoldar (EE, 1). Contexto: 
«e a mirra para cõsoldar os membros 
do minino» (EE).

conspinho, subs. O mesmo que cuspinho. 
Formas: conspinhos (VC, 1); cõspinhos 
(VC, 1). Contextos: «Jesu que quiseste 
que a tua face muy fremosa fosse 
ençugentada cõ conspinhos lixosos dos 
judeus» (VC); «per vezes afogauam 
e matauam alguũs com cõspinhos e 
escarros» (VC).

conspiração, subs. (do lat. conspiratione-
-m). Ato ou efeito de conspirar; conjura-
ção; conluio. Formas: cõ espiraçon (S, 
1); comspiraçõees (S, 1); conspiraçõ (S, 
1); conspyraçõees (S, 1); cõspiraçõees 
(S, 1). Contextos: «fiz cõ espiraçon 
contra outro» (S); «O premeiro que 
fazen comspiraçõees, conjuraçõees e 
ajũtamẽtos comtra seu abade» (S); «se 
fez conspiraçõ contra seu prelado ou 
seu mayor» (S); «fazem conspyraçõees 
e comjuraçõees e ajũtamẽtos» (S); «O 
quarto que fazen cõspiraçõees e conju-
raçõees contra seus bispos» (S).

conspir,  vb .  O mesmo que cuspir. 
Formas: conspir (VC, 1); cõspiam 
(VC, 1). Contextos: «conspir em a face 
e mayormẽte em aquella muy bella e 
fremosa» (VC); «outros lhe cõspiam» 
(VC).

constância, subs. (do lat. constantia-m). 
Firmeza; perseverança; paciência. 
Formas: comstãçia (EE, 1); constãcia 
(VC, 1); constancia (VC, 1; EE, 3); 
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constançia (EE, 1); cõstãcia (VC, 2; EE, 
2); cõstãçia (EE, 1); cõstancia (VC, 3; 
EE, 4); cõstançia (EE, 4). Contextos: 
«a saber he comstãçia ou falla da ffe» 
(EE); «E constãcia de firme fe» (VC); 
«se ha de outorgar hy com grande 
constancia» (EE); «Primeira de virtude 
constançia quando disse» (EE); «Em 
esto se mostra a virtude e a cõstãcia 
ou firmeza de Johã» (VC); «(forteleza) 
.s. cõstãçia de ymaginaçõ» (EE); «he 
vençida a cõstancia firmeza da nossa 
bõdade» (VC); «e a dureza do pouoo e 
a cõstançia de Pillatos» (EE).

constante, adj. (do lat. constante-m). 
Firme; persistente. Formas: constante 
(EE, 2); constãte (EE, 1); constãtes (EE, 
1); cõstante (S, 1; EE, 5); cõstantes (EE, 
1); cõstãte (EE, 2). Contextos: «estaua 
aparelhado para o fazer constante» 
(EE); «porque aquelle principe fosse 
mais constãte e mais firme na ffe» (EE); 
«os pecados lhes aproueitã porque mais 
constãtes se leuantã» (EE); «e empero 
na ffe esteue firme e cõstante» (EE); 
«(pella ffe) que faz aos homeẽs cõstantes 
a perseuerar» (EE); «Aqui se poõe os 
louuores da molher cõstãte» (EE).

constantemente, adv. (de constante + 
-mente). Firmemente. Formas: costan-
temente (EE, 1); cõstantemente (EE, 
2). Contextos: «costantemente. (Como 
a ty meesmo)» (EE); «achegandonos 
a Christo cõstantemente como rays aa 
prãta» (EE).

constar, vb. (do lat. constare). Consistir 
em; correr como certo. Formas: consta 
(EE, 1); constar (C, 1); cõsta (EE, 1). 
Contextos: «consta a presente obra 
seer catholica e fiel» (EE); «sejam 
conheçidos por clerigos ou rellegiosos 
ou despoys lhe constar» (C); «pello qual 
cõsta que elle he deus verdadeiro» (EE).

constituição, subs. (do lat. constitutione-m). 
Ato ou efeito de constituir; lei ou 
grupo de leis; conjunto de preceitos e 
regras. Formas: constetuyçon (S, 1); 

constituções (VC, 1); constituiçã (C, 5); 
constituiçam (C, 68); constituiçõ (S, 1); 
constituiçõees (C, 1); constituições (C, 
3); constituiçom (C, 1); constituiçonees 
(S,  1) ;  const i tuiçoões (VC, 1); 
constituyçõees (S, 1); constituyçom (EE, 
1); constituyçon (S, 1); constituyçoões 
(VC,  1 ) ;  cõs t i tuções  (VC,  1 ) ; 
cõstituçoões (VC, 4); cõstituiçã (C, 
32); cõstituiçam (C, 51); cõstituiçan (C, 
2); cõstituiçõ (S, 1; C, 6); cõstituiçõees 
(C, 2); cõstituições (C, 17); cõstituiçom 
(S, 1); cõstituyçõ (VC, 2); cõstituyçõees 
(S, 2); cõstytuyçõees (S, 1). Contextos: 
«E esta constetuyçon e estabeleçimento 
dos santos padres deue sseer muytas 
vezes poblicada em as ygrejas» (S); 
«O septimo a marauilha ou a stranheza 
das ordenaçoões e consti tuções 
eclesiasticas» (VC); «A qual constituiçã 
queremos que se cumpra e se pratique nas 
nosas audiençias» (C); «Constituiçam 
primeira, como os abades e priores 
beẽtos venham ao sinado com mitras e 
bagos» (C); «como da terçeyra maneira 
que he polla constituiçõ da ygreja» (S); 
«Constituiçõees que fez ho Senhor Dom 
Diogo de Sousa bispo do Porto» (C); 
«que todo rector leea aos freigueses 
estas constituições» (C); «Constituiçom 
.xlvj. que falla dos barregueiros casados» 
(C); «pellas taees leys e estatutos e 
constituiçonees» (S); «Som pugnidos 
aquelles que passam as ordenaçoões e 
constituiçoões e leys do reyno» (VC); 
«hasolue de alguũs pecados que lhe 
son defendidos de dereyto ou por 
constituyçõees sinodaees» (S); «Auiã 
os judeus antre sy feyto constituyçom 
que se alguũ se cõfessasse fosse lançado 
da synagoga» (EE); «currupta nen 
contra custume do luguar nen contra 
constituyçon sinodal» (S); «os quaaes 
nom se podẽ fazer asessegar nem 
teer as cadeas da obediencia nem as 
constituyçoões» (VC); «(atã ou em feixã 
as carreguas) .s. das suas cõstituções 
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e da ley» (VC); «e por nõ guardar as 
decretaaes e cõstituçoões dos homẽs 
que por nõ guardarẽ os euãgelhos 
e mãdamẽtos de Christo» (VC); «E 
decraramos que esta cõstituiçã e a pena 
em ella contheuda aja lugar cõtra os 
leigos que çitan os clerigos perante 
juiz secullar» (C); «emtã se emxecute a 
dita cõstituiçam cõtra elles» (C); «Dom 
Dioguo de Sousa bispo do Porto fazemos 
saber a quamtos esta nossa cõstituiçan 
virem» (C); «mais por cõstituiçõ da 
jgreja e custume do pouo christãao» (S); 
«querendo emader e declarar as ditas 
cõstituiçõees» (C); «declarar aquelles 
dias e festas que per dereito canonico 
e cõstituições deste bispado se deuẽ 
jejũar e guardar» (C); «E esto he por 
cõstituiçom da ygreja, mas nõ por que 
a ordẽ de sustãçia o tenha anexo» (S); 
«cõstituyçõ nõ do poboo mas plaçito 
do prinçipe» (VC); «todolos outros 
christaãos ssom obrigados aa fazer 
por estabeleçimento e cõstituyçõees 
da ygreja» (S); «O ssegũdo que fazẽ 
estatutos e cõstytuyçõees contra a 
liberdade da ygreja» (S).

constituir, vb. (do lat. constituere). 
Estabelecer; criar; organizar. Formas: 
constituydo (VC, 2); foy cõstituydo (VC, 
1); he constituido (S, 1); he cõstituido 
(C, 1). Contextos: «Nẽ he o regno seu 
ordenado e constituydo nas baixezas» 
(VC); «e por tãto foy cõstituydo o 
loguar da sua cella em meyo» (VC); 
«se he constituido em dignidade ou em 
officio eclesiastico» (S); «que se guarde 
e cumpra como aqui he cõstituido e 
hordenado» (C).

constranger, vb. (do lat. constringere). 
Obrigar; coagir; oprimir; levar a. 
Formas: constrãge (TC, 1; VC, 1); 
constrãgendo (VC, 1); constrãgeo (VC, 
1); constrange (VC, 2); constrangẽ 
(VC, 1); constrangendoa (VC, 1); 
constrangeo (VC, 3); constrangerom 
(VC,  1) ;  cons t ranges  (VC,  1) ; 

constrangete (VC, 1); constrangia (VC, 
1); constrangido (VC, 2); cõstrãge (VC, 
3); cõstrãgẽ (VC, 1); cõstrãgendo (VC, 
1); cõstrãgeo (VC, 3); cõstrãgeos (VC, 
1); cõstrãger (VC, 1); cõstrãgera (VC, 1); 
cõstrãgerem (VC, 1); cõstrãgesse (VC, 
1); cõstrãgido (S, 1; VC, 2); cõstrãgidos 
(VC, 1); cõstranga (VC, 1); cõstrange 
(S, 1; VC, 2); cõstrangẽdoos (VC, 1); 
cõstrangellos (VC, 1); cõstrangesse 
(VC, 1); cõstrangia (VC, 1); cõstrangido 
for (S, 1); cõstrangidos (VC, 1); foy 
constramgido (TC, 1); he constrãgido 
(VC, 1); he cõstrãgido (VC, 2); seer 
constrangida (VC, 1); seer constrãgido 
(S, 1); seja constrangido (VC, 1); seja 
cõstrangido (VC, 1); sera cõstrangido 
(VC, 1); som constrangidos (VC, 1); 
tendes constrãgidos (EE, 1). Contextos: 
«quem iurar aciinte falso testemunho ou 
constrãge outrem que o iure sete anos 
de peendẽça» (TC); «apertandoas e 
constrãgendo cõ o freo da rrazõ» (VC); 
«e a feitura sua nom te constrãgeo 
que pecasses» (VC); «e constrange de 
soportar trabalhos e priuaos de auerẽ os 
fruytos delles» (VC); «E segundo diz 
este meesmo os delleitos constrangẽ de 
vijrmos a algũa rayua ou maa cousa» 
(VC); «e constrangendoa que nõ reuelle 
nẽ contradigua ao spiritu» (VC); «Em 
quãto diz constrangeo demostra que 
os discipollos muyto trabalharom por 
ficar» (VC); «Constrangerom a Symon 
Cireneo» (VC); «e constranges que seja 
cõtra ty feita e tomada muy dilligente 
vingança» (VC); «e assy constrangete 
que faças juramẽto» (VC); «e a door 
que auia a constrangia chorar» (VC); 
«nem constrangido per alguem nem 
teue necessidade que fosse» (VC); 
«quando amoesta e cõstrãge o homẽ que 
despreze» (VC); «a oraçõ amãsa deus e 
as lagrimas o cõstrãgẽ» (VC); «e por 
tãto nom cõstrãgendo nem forçando per 
neeçessidade» (VC); «e aquella bõdade 
e caridade tua que te cõstrãgeo pera 
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me criares» (VC); «e cõstrãgeos que 
entrẽ» (VC); «Esto quer dizer tãto como 
quẽ quer que te cõstrãger pera fazeres 
alguũ seruiço» (VC); «nẽ o cõstrãgera 
alguẽ que trouuesse o jugo do senhor» 
(VC); «nõ sollamẽte peitaras do teu por 
te nõ cõstrãgerem indignamẽte» (VC); 
«e que cõstrãgesse os gẽtios» (VC); 
«nõ por força nẽ cõstrãgido» (S); «Ou 
sõ ẽpuyxados e cõstrãgidos que entrẽ 
aquelles herejes» (VC); «por tal que elle 
faça e cõstranga aquelle que o nõ ama» 
(VC); «A perfeyta penitẽçia cõstrange 
e faz ao homen sofrer todalas coussas 
de booa vomtade» (S); «cõstrangẽdoos 
que aquellas cousas que menosprezarõ 
agora as mẽdiguẽ e prezẽ» (VC); «e 
esforçadamẽte reteer os sentidos e 
cõstrangellos rijamente» (VC); «nẽ 
se podiã scusar desta hyda se nõ per 
doença que o cõstrangesse.» (VC); «mas 
criase que a necessidade o cõstrangia» 
(VC); «E ho que cõstrangido for e 
por ygnorançia jurar faça pemdemça 
tres quoresmas» (S); «Mas esto fez 
porque quer que sejamos amoestados e 
cõstrangidos e castigados daquelle de 
que reçebermos estes beneficios» (VC); 
«se foy constramgido pera o fazer» 
(TC); «e he constrãgido per pessume 
da sua husança» (VC); «aueria de seer 
constrangida de leuar o menino» (VC); 
«que seja constrangido em juizo» (VC); 
«a qual sera cõstrangido que pague nos 
loguares do purguatorio» (VC); «e assi 
som constrangidos que tornem sobre 
si e ao coraçom» (VC); «nom tendes 
constrãgidos os coraçoões» (EE).

constrangidamente, adv. (de constrangido 
+ -mente). Contra vontade. Formas: 
constramgidamẽte (VC, 1). Contexto: 
«Nom consentio elle com inteyro 
consemtimento. mas constramgidamẽte» 
(VC).

constrangimento, subs. (de constranger 
+ -mento). Ato ou efeito de constranger; 
embaraço; incómodo; coação. Formas: 

constrãgimẽto (VC, 4); constrangimento 
(VC, 4); constrangimẽto (VC, 2); 
cõstrãgemento (VC, 1); cõstrãgimento 
(VC, 1); cõstrãgimẽto (TC, 1; VC, 4); 
cõstrangimẽto (VC, 1). Contextos: 
«Milhor he leue peendẽça ledamente 
cõprida que pesada cõ constrãgimẽto 
e arrebollada ou empuyxada» (VC); 
«nom pode seer feyto çidadaão do çeeo 
se nam per todo constrangimento» 
(VC); «porque se a pobreza nõ faz 
força nẽ constrangimẽto ao homẽ 
moueo a cobijça» (VC); «çessariã de 
lhes fazer mal per seu cõstrãgemento 
de Jesu» (VC); «que seja por justiça e 
por cõstrãgimento do juiz» (VC); «por 
cõstrãgimẽto de seus padres nõ no fazẽ» 
(TC); «abayxã nos per seu poderio e 
fazem lhes cõstrangimẽto» (VC).

construção, subs. (do lat. constructione-
-m). Ato ou efeito de construir; levantar 
um edifício. Formas: construcçõ (VC, 
1). Contexto: «E a construcçõ he aqui 
minguada ou fallida e he tal o entendi-
mento» (VC).

consubstancial, adj. (do lat. consubstan-
tiale-m). Que tem a mesma substância ou 
natureza. Formas: consubstancial (VC, 
1); consustãcial (VC, 1); consustãçial 
(EE, 1); cõsubstãcial (VC, 1); cõsubs-
tãçial (VC, 1); cõsustãcial (VC, 2); 
cõsustãçial (VC, 2; EE, 1); cõsustancial 
(VC, 1). Contextos: «splendor coeternal 
e consubstancial juntamente he nascido» 
(VC); «geeraste o filho coeternal e ygual 
e consustãcial a ty» (VC); «elle he dito 
verdadeiro deus e senhor consustãçial ao 
padre» (EE); «(britaua o sabado mas ajn-
da dizia que deos era seu padre) natural 
e cõsubstãcial» (VC); «e per cõseguĩte 
quis morrer ẽ algũa maneira aa claridade 
diuinal a que era cõsubstãçial» (VC); 
«a deus padre e ao spiritu sancto coe-
ternal e cõsustãcial morando e auendo 
habitualmẽte a luz» (VC); «porque ella 
o cõfessa seer verdadeiro filho de deus 
cõsustãçial ao padre» (VC); «a mym 
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propio e cõsustãçial (Oje te geerey)» 
(EE); «he o seu vnico filho cõsustancial 
ao padre» (VC).

consumação, subs. (do lat. consumma-
tione-m). Ato ou efeito de cosumar; 
conclusão; acabamento; fim. Formas: 
consomaçom (VC, 1); consumaçõ (VC, 
1); consumaçom (VC, 3); cõsumaçõ 
(VC, 1). Contextos: «e em fim a soma 
e consomaçom de toda a tua paixom» 
(VC); «Tu es delectaçõ da voontade. 
consumaçõ e fim do amor» (VC); «E 
parementes que aquesta consumaçom e 
acabamento nom foy sem notauel pẽna» 
(VC); «Eu vy a fim de toda cõsumaçõ e 
acabamẽto» (VC).

consumar, vb. (do lat. consummare). 
Concluir; cometer; completar; realizar. 
Formas:  hã consumado (S,  1) ; 
consumada (VC, 1); consumado (S, 2; 
VC, 4); consumãdo (S, 1); consumado 
he (VC, 1); consumar (S, 1; VC, 1); 
consumasem (S, 1); cõsumada (VC, 1); 
cõsumado (S, 3); cõsumado he (VC, 
1); cõsumar (S, 2); fose consumado 
(S, 1); fosse consumado (S, 1); he 
consumado (S, 1); he cõsumado (S, 2); 
som cõsumadas (VC, 1). Contextos: 
«desque o marido e a molher hã 
consumado o matrimonio e son hũa 
carne» (S); «Onde entom he algũa 
cousa consumada» (VC); «ajnda que 
seja despois do matrimonio consumado 
ou ãte» (S); «mas se despois que forõ 
casados e consumãdo o matrimonio foy 
comadre de algũa» (S); «E daquesta 
maneyra aquesta palaura. consumado 
he» (VC); «dar o debito ha sua molher 
e consumar o matrimonio» (S); «O 
papa Auaristo estabeleçeo que os que 
ouuesem de casar ãte que consumasem 
o matrymonio rresçebesem bençonees 
do saçerdote na ygreja pubricamente» 
(S); «queria eu que fosse ja cõsumada 
per minha oraçõ e minha paixõ» (VC); 
«ssaluo sse fose o casamẽto cõsumado» 
(S); «E porem disse elle. Cõsumado he» 

(VC); «A segũda que deue ser comprido 
de cõsumar e acabar o matrimonyo por 
çẽsura eclesiastica» (S); «ãte que fose 
consumado o matrimonio per copula 
carnal» (S); «mas sse o matrimonyo 
fosse consumado, nom se poderian 
partir» (S); «E deste tal que non he 
consumado» (S); «Ca ho matrimonyo 
que nom he cõsumado bem se pode 
quitar em alguũs casos segũdo adiante 
sse dyra» (S); «porque em tõ som 
cõsumadas todallas cousas delle» (VC).

consumir, vb. (do lat. consumere). Gastar; 
tomar; comer; consumar. Formas: 
comsumir (TC, 1); conssuma (VC, 1); 
conssumilo (S, 1); consume (VC, 3; 
EE, 1); consumiã (VC, 1); consumida 
(VC, 1); consumido (S, 1); consumir 
(S, 1); consumy (VC, 1); cõsume (VC, 
2); cõsumea (VC, 2); cõsumidas (EE, 
1); cõsumidos (VC, 1); cõsumir (S, 1; 
VC, 1); forẽ cõsumidas (VC, 1); seer 
cõsumidas (VC, 1); som cõsumijdo 
(VC, 1); somos cõsumidos (VC, 1). 
Contextos: «depoys que comsumir 
o corpo e o sãgre do senhor ãte que 
receba o uinho e agua que lhe deytaerem 
pelos dedos» (TC); «nõ sera fogo que 
conssuma e guaste» (VC); «e conssumilo 
em tres vezes» (S); «da deleite aos 
outros assy meesmo consume» (EE); 
«mas logo per sua virtude se guastauã 
e consumiã» (VC); «a qual em a 
rresurreyçõ foy logo consumida» (VC); 
«O qual pode fazer aynda que fose 
cassado per palauras de presente amte 
de consumido o matrimonio» (S); «deue 
tomar e consumir a hostia» (S); «Ex 
aquy senhor que eu consumy e acabey a 
obra que me tu deste a fazer» (VC); «A 
cãpaã seruindo aa prol dos homẽs em 
tãger cõsume a si meesma» (VC); «e o 
sol cõsumea per sua potẽcia nõ a tirãdo 
nẽ cõuertẽdo ẽ sy» (VC); «as quaaes 
cõsumidas leixa de seer hy ho corpo de 
Christo» (EE); «ẽ que auerã temor de 
seerẽ seruidos das augoas e agastados ou 
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cõsumidos per o fogo e tẽpestade» (VC); 
«e deueo tomar e cõsumir aquela augua 
com que ho lauou» (S); «e como aquellas 
forẽ cõsumidas ja elle nõ sera fogo que 
conssuma e guaste» (VC); «som dignas 
de seer cõsumidas e guastadas» (VC); «e 
no terçeyro dia eu som cõsumijdo» (VC); 
«somos cõsumidos e desfeitos» (VC).

conta, subs. (regressivo de contar). 
Operação aritmética; ato ou efeito de 
contar; guarda. Formas: comta (VC, 
2; EE, 1); conta (S, 2; TC, 1; VC, 46; 
HV, 4; C, 1; EE, 12); contas (S, 1); cõta 
(TC, 2; VC, 75; EE, 7); cõtas (VC, 1). 
Contextos: «e que nom façamos dellas 
comta» (VC); «tomando comta de seu 
seruiço» (EE); «por falsa conta ouue 
algũa coussa que era diuida ha outro» 
(S); «como se ouuesses de dar conta a 
Deus das coussas que estam sub estas 
chaues» (S); «Semelhauel he o regno 
dos ceos a huũ rey que quis auer conta 
cõ seus seruos» (TC); «Ho segũdo os 
que som obrygados a dar contas assy 
como titores» (S); «pouca cõta deues 
de fazer delle» (TC); «guardara a cõta 
dos viçios nomeados» (EE); «seera 
neçessario a todos cõpareçer per ante o 
juiz dar cõta de quãto delle tomamos» 
(EE); «e corregeram as cõtas das suas 
obras» (VC).

contagioso, adj. (do lat. contagiosus, a, 
um). Que contagia; epidémico. Formas: 
cõtagiosas (RP, 2). Contexto: «Se taaes 
jnfirmidades pestilẽçiaes sam cõtagiosas 
.s. se se apegã» (RP).

contaminar, vb. (do lat. contaminare). 
Contagiar; infecionar; sujar. Formas: 
cõtaminar (VC, 2). Contextos: «e 
nõ auiã receo de cõtaminar e çujar 
a pascoa» (VC); «auiã receo de a 
cõtaminar» (VC).

contanto que, loc. conj. Uma vez que. 
Formas: cõ tanto... que (VC, 10; C, 
1); cõ tãto... que (VC, 2; HV, 1); com 
tanto... que (VC, 3); com tãto que (VC, 
2); con tanto que (C, 3); contanto que 

(VC, 1); cõtanto que (SG, 1); cõtãto 
que (VC, 1). Contextos: «assi sejã fora 
lãçados cõ tanto pero que tenhamos força 
e poder de o fazer sem dãpno da nossa 
ygreja» (VC); «cõ tãto empero que ante 
da nossa morte curemos de o seguirmos 
em Bethania» (VC); «E esta prouidencia 
he outorguada ao homẽ com tanto e 
de tal guisa que deus seja sobre todos 
pensamentos» (VC); «E esta prouidencia 
he outorguada ao homẽ com tanto e 
de tal guisa que deus seja sobre todos 
pensamentos» (VC); «que possamos 
soportar a vida com tanto que ajamos nos 
cuydado de comprir aquellas cousas» 
(VC); «segũdo creemos seer cõueniẽte 
cõ tanto que nõ seja a verdade da vida» 
(VC); «cõ tanto que nõ pareça obra ou 
seruiço proueitoso pera outros tempos» 
(C); «con tanto que esse pescado que 
assy tomassem que o dessem por esmolla 
aos ditos proues e emvergonhados» (C); 
«Contanto que as obras da sua natureza 
sejam booas» (VC); «cõtanto que nom 
sejam ferramẽtas madeiras cordas 
nauios» (SG); «cõtãto que do nosso 
proprio nõ demos algũa cousa» (VC).

contar, vb. (do lat. computare). Narrar; 
expor; fazer contas; ter em conta. 
Formas: comta (VC, 1); comtado (VC, 
1); comtam (VC, 1); comtar (TC, 1; VC, 
2); comtares (VC, 1); comtemos (VC, 
1); conta (S, 3; VC, 21; EE, 13); contã 
(S, 2; VC, 5); conta se (VC, 1); contada 
(VC, 3); contado (S, 1; VC, 4); contãdo 
(VC, 4; EE, 1); contados (C, 1); contam 
(VC, 6; EE, 3); contam se (VC, 1); 
contamos (VC, 2); contando (VC, 4; EE, 
1); contar (S, 2; VC, 24; EE, 2); contar 
vos hey (HV, 1); contara (VC, 1); 
contaranlhe (EE, 1); contaremse (VC, 
1); contares (VC, 1); contarey (VC, 1); 
contarõ (VC, 1; EE, 2); contarõlhe (VC, 
1); contarom (VC, 2); contarom lhes 
(VC, 1); contarono (EE, 1); contarsea 
(VC, 1); contarvos hey (HV, 1); contas 
(VC, 1); contase (VC, 2); contasse (VC, 
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3); contassem (VC, 2); contassemos 
(VC, 1); contaua (VC, 1); contauã (VC, 
4); contauamollo (VC, 1); contay (EE, 
2); conte (VC, 2; EE, 1); contes (VC, 1); 
contou (VC, 6; EE, 1); contou lhes (VC, 
1); contoulhe (VC, 1; HV, 2); contoulhes 
(HV, 1); cõta (S, 2; VC, 27; EE, 1); cõtã 
(VC, 5; EE, 2); cõtaae (VC, 1); cõtaas 
(VC, 1); cõtado (VC, 4); cõtãdo (TC, 1; 
VC, 6); cõtãdolhe (EE, 1); cõtados (VC, 
3; EE, 2); cõtalhe (TC, 1; VC, 1); cõtallas 
(VC, 1); cõtam (EE, 3); cõtamos (VC, 1; 
EE, 1); cõtando (VC, 6); cõtandoas (VC, 
1); cõtãno (VC, 1); cõtãnos (VC, 1); 
cõtao (EE, 1); cõtar (S, 4; TC, 1; VC, 27; 
HV, 1; EE, 4); cõtar se (VC, 2); cõtara 
(VC, 1; HV, 1; EE, 3); cõtarẽ (VC, 1); 
cõtarey (VC, 2; EE, 1); cõtarõ lhes (VC, 
1); cõtarõlhe (HV, 1); cõtaromlhe (EE, 
1); cõtaruos hey (HV, 1); cõtase (VC, 1); 
cõtasse (VC, 1); cõtassem (VC, 1); 
cõtaua (VC, 3); cõtauã (VC, 6); cõtauam 
(EE, 2); cõtauao (VC, 1); cõtauase (VC, 
1); cõtay (HV, 1); cõte (S, 1); cõtemos 
(VC, 2); cõtemos lhe (VC, 1); cõtes (VC, 
1; EE, 2); cõto (TC, 1; VC, 1); cõtou (HV, 
2; VC, 5; EE, 2); cõtou lhes (VC, 1); 
cõtoulhe (VC, 1; HV, 1); cõtoulhes (VC, 
1); era contado (EE, 1); era cõtado (EE, 
1); erã contados (VC, 1); erã cõtados 
(VC, 1); es contado (VC, 1); forõ cõtadas 
(VC, 1); forõ cõtados (HV, 1); fosse 
cõtada (VC, 1); foy contado (VC, 1; EE, 
2); foy cõtada (VC, 1); he comtado (VC, 
1); he contada (VC, 4); he contado (VC, 
5); he cõtado (VC, 4; EE, 1); sam cõtados 
(VC, 2); seer comtados (VC, 1); seer 
contada (VC, 1); seer contado (VC, 3); 
seer contados (VC, 1); seer cõtada (VC, 
1); seer cõtadas (VC, 1); seer cõtado 
(VC, 5); seer cõtados (VC, 1); seja 
contado (VC, 1); sejam cõtados (VC, 1); 
sera contado (EE, 1); serã contados (VC, 
1); sera cõtado (VC, 2); seram cõtadas 
(VC, 1); seria cõtado (VC, 1); som 
contadas (VC, 1); som contados (VC, 2; 
EE, 2); som cõtadas (VC, 2); som 

cõtados (VC, 3; EE, 1); son contados 
(EE, 1). Contextos: «todo perteençe e 
se comta ao rey crucificado em ty» (VC); 
«assy meesmo Christo comtado com os 
maaos e crucificado antre os ladrones 
auia semelhança de carne» (VC); «Omde 
nom steue a bemauenturada virgem de 
sob a cruz aa parte do aguyam segumdo 
alguũs comtam» (VC); «Nom cõto estas 
storias todas porque seram lõgas de 
comtar» (TC); «e quando os comtares 
muytos leues fazem huũ pessado e 
grande» (VC); «e comtemos a deos todas 
as obras boas» (VC); «por quãto se conta 
en os çinco que sõ de nesçesidade» (S); 
«per a nocte precedẽte a qual he do 
domjngo se conta o domingo todo» 
(VC); «E os graos ẽ este parẽtesco sse 
contã asi na linha e orden que sobe» (S); 
«porque conta se nas vidas dos sanctos 
padres que huũs mõjes que erã altos por 
a grãde boõa vida que faziã menosprezauã 
ou nõ cuydauã de auer cõselho» (VC); 
«E depois enuiarom elles a causa 
examinada e contada ao adeantado do 
emperador Cesar» (VC); «e foylhe 
rreputado e contado a justiça» (S); 
«segũdo Lyra contãdo des da pascoa de 
resurreyçã çinquoenta dias» (EE); «em 
tres dias por cada huã amoestaçã 
contados da pobricaçã da presente» (C); 
«contam asignado seruiço» (VC); «Desy 
adiante contam se muytos millagres por 
cõfirmaçom da ley e do euãgelho» (VC); 
«E assy os que agora querẽ seguir 
Christo som despreçados dos maaos 
homẽs e contamos por sandeus» (VC); 
«onde o viron subir depois xl. dias 
contando da resurreyçõ» (EE); «e ẽ 
diversas maneiras que non se poden 
contar» (S); «Contar vos hey a reposta 
que Pilatus vosso adiãtado me deu 
quando lhe dey vossa carta» (HV); «A 
geeraçõ de Christo e a asumpçom de 
Maria quem as contara?» (VC); «e 
contaranlhe dizendo que seu filho viuia» 
(EE); «e contaremse por mortos sobre a 
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terra» (VC); «Nõ te marauilharas das 
enfirmidades seerẽ sem cõto se contares 
os cozinheiros» (VC); «Contarey disse 
elle e nomearey o teu nome aos meus 
jrmaãos» (VC); «A qual reposta de 
Christo empero elles a contarõ por 
coymeira e maa» (VC); «e contarõlhe o 
põto em que era seu filho» (VC); 
«Contarom todollos meus ossos» (VC); 
«contarom lhes as cousas que lhes 
aconteçerom em aquelle caminho» (VC); 
«Entom fugiron os pastores e contarono 
na çidade e nos cãpos» (EE); «e 
contarsea a ti por tal como a fezeste» 
(VC); «Contarvos hey hũa grande 
marauilha que vy nesta çidade» (HV); 
«e assi a chamas perdendo teus dias em 
vaydades e pompas nom contas por 
enconueniẽte» (VC); «Contase a geeraçõ 
de Christo per tres vezes quatorze 
geeraçoões» (VC); «Contasse que huũ 
jrmitã que viuia muyto sanctamẽte» 
(VC); «e contassem aos discipollos que 
resurgi ra  o  senhor»  (VC);  «se 
contassemos os que fez em sy e em os 
outros e em os actos assy do coraçõ como 
da falla ou boca» (VC); «porque o dicto 
sabado ou festa delle se contaua de 
vespora a vespora» (VC); «assy como a 
primeira e do começo do mũdo se 
contauã primeiro os dias» (VC); «E 
contauamollo como por guafo e ferido 
per deus e abaixado» (VC); «[Ve]ede e 
contay a Joham ho que ouuistes e vistes» 
(EE); «porque em qualquer maneyra que 
se conte non passa de xv. Annos» (EE); 
«nõ o ponhas ou contes aa tua virtude ou 
sabedoria» (VC); «E tornado e volto ho 
seruidor: contou esta cousa ao seu 
senhor»  (EE) ;  «e  con tou  lhes 
ordenadamẽte cõ dilligẽçia» (VC); «e 
contoulhe as palauras que ouuera cõ 
Pilatus» (HV); «o alcayde contoulhes 
como ajnda Pilatus era viuo» (HV); «o 
tẽpo da qual se cõta que foy sub o 
poderio de Ponçio Pilato» (S); «a 
epistolla cõta as obras da carne» (EE); 

«Ca os feitos nõ acustumados e 
marauilhosos se cõtã com dilligẽçia» 
(EE); «e nõ pera vos mas porque vos 
metestes dẽtro e a vos o cõtaae» (VC); 
«e porque cada dia pensando em ellas as 
teẽ ãte seus olhos cõtaas por cousas 
refeçes e vijs» (VC); «he mais agrauado 
o pecado ca nõ cõ solteira que nõ este 
em ela cõtãdo que nõ seia das uyuuas» 
(TC); «quiseste seer crucificado e cõtado 
com os malfeitores» (VC); «e tal em tal 
e cõtãdolhe breuemẽte a grãdeza e gloria 
daqueles regnos» (EE); «os cabellos de 
cada huũ tem deus cõtados» (EE); 
«malamẽte cõtalhe todos os erros que 
lhe a feitos» (TC); «reçebeste algũas 
cousas pera repartir e cõtallas e reteellas» 
(VC); «de todollos pescados que andam 
na agua cliij.  especias cõtam  os 
philosophos» (EE); «non vos cõtamos 
aquella promessa que foi feita» (EE); 
«Cõtando o primeiro dia em que 
prometeo e o postumeiro em que pagou» 
(VC); «Itẽ perfeiçõ de humildade nas 
bẽavẽturãças cõtandoas todas per doões 
de deus» (VC); «e cõtãno ao senhor» 
(VC); «E cõtao dizẽdo (Em muytos 
trabalhos) mais que elles» (EE); «veẽ 
elles e cõtãnos a seu senhor» (VC); «e 
esto per muytas guisas que seriã lõgas 
de cõtar segũdo põẽ os dereitos» (TC); 
«outorgame senhor muy piedoso que per 
a tua marauilhosa nasçẽça e tal que cõtar 
se nõ pode» (VC); «e ouuio como Jacob 
lhe cõtara a profeçia diante de Pilatus» 
(HV); «mas aa ordenãça de se cõtarẽ ou 
criarem doutra guisa» (VC); «Mas 
manifestamẽte vos cõtarey do padre» 
(EE); «e cõtarõ lhes aquello que fez 
Jhesu» (VC); «e elles cõtarõlhe todo que 
virõ em casa da raynha de Affrica» (HV); 
«(E cõtaromlhe) .s. allegrandose 
juntamente com elle» (EE); «E cõtaruos 
hey huũ milagre que em esta çidade 
aqueeçeo» (HV); «E cõtase que huũ 
mõge mouido cõ deuoçam fazia mujto 
aspera e apertada vida» (VC); «e que 
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cõtasse as cousas que lhe fezera o 
senhor» (VC); «por tal que todos fossem 
testimunhas e cõtassem o que virõ e 
ouuirõ» (VC); «auia huũ drago scondido 
em hũa coua o qual a gente cõtaua por 
deus» (VC); «e cõtauã que elles 
justamẽte soffrerõ e padeçerõ aquella 
pena» (VC); «E elles cõtauam as cousas 
que lhes aconteçerom no caminho» (EE); 
«cõtauao e manifestaua aos outros desy 
a palavra que saya de Jesu» (VC); 
«cõtauase por nõ seer digno da presença 
de tã santa pessoa» (VC); «Cõtay vos de 
Pilatus e de todos que dẽtro som e que 
fallã de nos» (HV); «E como quer que 
ho apostolo cõte estes pecados mortaees, 
sete son prinçipaes» (S); «e que a 
necessidade doutrẽ cõtemos como se 
fosse nossa» (VC); «outro si cõtemos lhe 
aquesto meesmo» (VC); «E nom o cõtes 
cõ os outros proximos nẽ jrmaãos» (VC); 
«Senhor nõ lhes cõtes ysto em pecado» 
(EE); «Nom cõto estas storias todas 
porque seram lõgas de comtar» (TC); 
«Quãdo achares em este liuro que eu cõto 
o senhor Jesu disse ou fez tal cousa ou 
alguũs outros aquy cõtheudos» (VC); 
«De como cõtou o emperador a seu filho 
Titus as palauras que ouue com Pilatus» 
(HV); «pregũtado per os cõuidados 
cõtou lhes os tristes lugares das penas e 
as seedas scuras» (VC); «e o judeu 
cõtoulhe como lhes mãdara Pilatus 
comer todo o thesouro que estaua na 
çidade» (HV); «e cõtoulhes todo 
aquello» (VC); «o qual era contado com 
nos outros» (EE); «o qual era cõtado con 
nos outros» (EE); «Itẽ declara aquesto 
do alumeamẽto dos gẽtios que erã 
cõtados primeiramẽte por çegos» (VC); 
«onde nom soomente es contado com os 
maaos mas inda es auydo por o peor de 
todollos maaos» (VC); «Podes ajnda as 
cousas sobredictas que forõ cõtadas de 
Christo» (VC); «por tal que a fugida lhes 
nõ fosse cõtada por pecado» (VC); «e 
foy contado con os honze discipollos» 

(EE); «Com os maaos pois he comtado 
na morte» (VC); «ou sam cõtados porque 
sejã todos guardados» (VC); «todollos 
teus ossos pudiam seer comtados» (VC); 
«os quaaes nom podem seer cõtados» 
(VC); «ou que lhe seja contado por 
doesto e enjuria de star em tal lugar» 
(VC); «nẽ ajaaes reçeo que aquestes 
mouimẽtos ou cujdações taaes vos sejam 
cõtados a pecado se a vossa voontade nõ 
he sua cõpanheira em algũa guisa» (VC); 
«e non sera contado antre os seruos de 
deos» (EE); «cõ razõ serã contados em 
a nouena ordem» (VC); «aquelle que 
mujto pouco reçebeo lhe sera cõtado e 
auido por marco e cabedal» (VC); «E 
todas e cada hũas cousas seram cõtadas 
atees a mais pequena» (VC); «e 
escolhesse filhar ãte prata que ouro por 
muyto sandeu seria cõtado» (VC); «e 
por outras razoões que emçima som 
contadas» (VC); «os quaaes em nome 
de cauallaria son contados» (EE).

contecer, vb. (do lat. contingere). O mesmo 
que acontecer: ocorrer; suceder, tornar-
se realidade. Formas: contece (TC, 1); 
cõteçer (VC, 1). Contextos: «e asi aas 
uezes contece que moor dano fazẽ eles 
na eigreia de Deus que aiuda» (TC); «E 
aquesto te poderia cõteçer ẽ cadahuũ dia 
de domingo» (VC).

contecimento, subs. (de contecer + 
-mento). O mesmo que acontecimento. 
Formas:  conteçimento (VC, 1); 
conteeçimento (VC, 1). Contextos: 
«nem pera conteçimento pouco e pouco» 
(VC); «Querendo saber se fora esto fecto 
per conteeçimento ou por o mandar assy 
Christo» (VC).

contemplação, subs. (do lat. contempla-
tione-m). Ato de concentrar a atenção 
nalguma coisa; meditação; consideração. 
Formas: contemplaçam (VC, 1); con-
templaçõ (VC, 6; EE, 1); contemplaçom 
(VC, 20; EE, 1); contenplaçom (S, 1); 
contẽplaçam (VC, 1; EE, 1); contẽplaçõ 
(VC, 39); contẽplaçom (S, 1; VC, 6); 
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cõtemplaçõ (VC, 15); cõtemplaçom 
(VC, 5); cõtenplaçõ (VC, 1); cõtenpla-
çom (S, 1); cõtẽplaçã (VC, 1); cõtẽplaçõ 
(S, 1; VC, 45); cõtẽplaçom (VC, 6; EE, 
1). Contextos: «sobre o fundamento da 
ffe alguũs hedificam ouro de contempla-
çam» (VC); «San Johã Euangelista he 
louuado mays que os outros euangelistas 
por contemplaçõ» (EE); «nem leixem 
outrosy nem menosprezẽ os prazeres da 
contemplaçom» (VC); «E elle anima por 
contenplaçom he chamada a presença 
da santa trindade» (S); «e ordena o 
entendimẽto aa contẽplaçam da verda-
de» (EE); «e he priuado de tãgimẽto de 
boõa obra e de gosto de duçura celles-
trial. e da vista da contẽplaçõ diuinal» 
(VC); «non se enbargue a contẽplaçom 
dos beẽs çellestiaees» (S); «e outra vez 
se tornauam aa folguança da cõtempla-
çõ» (VC); «pera a esperãça e da creẽça 
aa cõtemplaçom» (VC); «aquelles que 
som segũdo o gosto da minha cõten-
plaçõ» (VC); «mas alta cobiçossa da 
cõtenplaçom deuinal» (S); «saluo a ley 
per cõtẽplaçã da qual o senhor nõ leixou 
de todo a synagoga» (VC); «e todas suas 
cousas que nelle ssom por cõtẽplaçõ das 
cousas deuinaees» (S); «e seja preguiço-
so aa cõtẽplaçom» (VC).

contemplador, subs. (do lat. contemplato-
re-m). Aquele que contempla. Formas: 
contemplador (VC, 2); contẽpladores 
(VC, 1). Contextos: «aquelle que foy 
contemplador muy alto nunca leixou 
aquesta segundo podera veer qualquer 
em o prologo» (VC); «e nom matador do 
teu corpo mas honrrador da tua morte. 
e contemplador da tua misericordia» 
(VC); «som asijgnados seis beẽs que 
deus da aos contẽpladores» (VC).

contemplante, subs. (do lat. contemplante-
-m, part. presente de contemplare). 
Aquele que contempla; religioso con-
templativo. Formas: contẽplantes (VC, 
1); contẽplãtes (VC, 1); cõtemplãtes 
(VC, 1). Contextos: «e dos contẽplantes 

os tres dias som a meditaçõ» (VC); «e 
dos perfeitos e dos contẽplãtes que te 
aguardẽ per tres dias» (VC); «e os tres 
dias dos cõtemplãtes e dos prellados e 
dos preeguadores» (VC).

contemplar, vb. (do lat. contemplare). 
O b s e r v a r  c o m  a t e n ç ã o ;  o l h a r 
demoradamente; meditar. Formas: 
comptempla (VC, 1); comtempla (VC, 
1); contempla (VC, 4); contemplam (EE, 
1); contemplando (VC, 2); contemplar 
(VC, 4); contemplauam (VC, 1); 
contemple (VC, 2); contemplou (VC, 
1); contẽpla (VC, 1); contẽplamos (VC, 
1); contẽplando (VC, 2); contẽplandoa 
(VC, 1); contẽplar (VC, 6); contẽplaras 
(VC, 1); contẽplares (VC, 1); contẽplaste 
(VC, 1); contẽplemos (VC, 1); contẽples 
(VC, 1); cõtemplã (VC, 1); cõtemplar 
(S, 1; VC, 9); cõtemplares (VC, 1); 
cõtenplaua (VC, 1); cõtẽpla (VC, 2); 
cõtẽplã (VC, 1); cõtẽplãdo (VC, 1); 
cõtẽplando (S, 1; VC, 1); cõtẽplar 
(VC, 13); cõtẽplaua (VC, 1); cõtẽplauã 
(VC, 1); cõtẽplẽ (VC, 1); cõtẽples 
(VC, 1). Contextos: «Comptempla 
os doestos vee as chaguas ouue as 
tuas palauras» (VC); «Comtempla tu 
e paramentes ao teu senhor» (VC); 
«e aquella outra sta de vagar e vee e 
contempla quanto he saboroso e doçe o 
senhor» (VC); «as rogatiuas dos amjos 
que contemplam das mays chegadas 
cousas do senhor» (EE); «porque huũs 
stam contemplando a fremosura de 
deus» (VC); «foy tirado o embargo 
que tolhia de podermos contemplar os 
prazeres da gloria do parayso» (VC); 
«E em cabo desto todos se poynham 
acerca da cruz e contemplauam» (VC); 
«contemple pois em seu coraçom quem 
poder» (VC); «mas creeo aaquelle 
que o cherubim contemplou» (VC); 
«E mayormente contẽpla a sua façe 
se o poderes maginar» (VC); «E nos 
inclinamos nossas caras a terra quando 
contẽplamos que prazeres som» (VC); 
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«a creatura humana contẽplando» (VC); 
«ou ajnda pensandoa e contẽplandoa 
deuotamente» (VC); «como por serẽ 
trasmudados a contẽplar a sua fremosura 
aquelles que se conuertẽ dos vicios aas 
virtudes» (VC); «e contẽplaras em este 
millagre» (VC); «nõ pensses que se 
te apeeguara algũa cousa de sandiçe. 
se o contẽplares acerca de Nazareth 
menino antre os meninos» (VC); «nẽ 
contẽplaste algũas destas cousas» (VC); 
«Contẽplemos aqueste dia e vejamos 
que nocte ouue e donde procedeo e foy 
geerado» (VC); «e que em teu spiritu 
contẽples» (VC); «porque aquelles 
voõtades veẽ e cõtemplã os çidadaãos 
supernaaes» (VC); «luz por que para 
cõtemplar a verdade e declarar e alomear 
os olhos do coraçom» (S); «quando 
orares cõtemplares ou leeres» (VC); 
«e cõtenplaua em aquellas cousas que 
sabya» (VC); «ou quando cõtẽpla os 
beẽs da gloria» (VC); «e os teus olhos 
cõtẽplã as cousas de çima» (VC); «E por 
tãto Maria see asentada por quanto staua 
cõtẽplãdo» (VC); «A esperãça enderẽça 
ao muy alto cõtẽplando e esperando» 
(S); «Paulo que areuatado e leuado ao 
parayso a cõtẽplar foy feito doutor e 
ẽsinador geeral das gentes» (VC); «E 
Maria staua cõ os olhos e com as orelhas 
aficadas em elle e cõtẽplaua» (VC); «e 
cõtẽplauã ou esguardauã ẽ sua graçiosa 
façe» (VC); «nõ ha spiritus alguũs que 
o cõtẽplẽ mais de perto» (VC); «e nõ 
sejas assy occupado em obras actiuas 
que algũas vezes nõ cõtẽples e cõsijres 
em elle» (VC).

contemplativo, subs., adj. (do lat. con-
templativus, a, um). Que ou o que 
contempla; conventual; religioso con-
templativo. Formas: contemplatiua 
(S, 1; VC, 5; EE, 1); contemplatiuo 
(VC, 1); contemplatiuos (VC, 1; EE, 
1); contenplatiuo (VC, 1); contẽplatiua 
(VC, 17; EE, 3); contẽplatiuo (VC, 4); 
contẽplatiuos (VC, 7); cõtemplatiua 

(VC, 7; EE, 2); cõtemplatiuo (VC, 1; EE, 
1); cõtemplatiuos (VC, 4; EE, 1); cõten-
platiua (S, 1; VC, 3); cõtẽplatiua (VC, 
24); cõtẽplatiuo (VC, 8); cõtẽplatiuos 
(VC, 11). Contextos: «escolherõ a vida 
contemplatiua» (S); «e do contempla-
tiuo se faz autiuo» (VC); «se entendẽ 
os contemplatiuos» (VC); «por todollos 
actiuos que se entendẽ por Juda, e 
contemplatiuos que se entendem por 
Jherusalem» (EE); «ou ẽ a fim do mũdo. 
ou aa morte do contenplatiuo» (VC); 
«põe ally a glosa e algũas cousas da 
vida auctiua e contẽplatiua» (EE); «Assy 
aquella fruiçõ farta o desejo daquelle 
que he contẽplatiuo» (VC); «ca algũas 
vezes aquelles que som contẽplatiuos 
com zello e amor que teem a deos e aas 
almas» (VC); «conheçimento das cousas 
spirituaaes aa vida cõtemplatiua» (EE); 
«porque nõ conuẽ ao cõtemplatiuo seer 
obciso ou sem proueito» (VC); «som os 
cõtemplatiuos ou relligiosos que hordenã 
suas boas obras» (EE); «em huũ liuro que 
fez da uida cõtenplatiua» (S); «E nõ em-
barguãdo que em outro logar se entẽda 
per ella a vida cõtẽplatiua» (VC); «o 
autiuo muytas vezes he cõtẽplatiuo: e o 
cõtẽplatiuo autiuo» (VC); «Assi como he 
nos homẽs cõtẽplatiuos que se apartã de 
todas cousas mũdanaes» (VC); «porque 
paremẽtes aos cõtẽplatiuos cellestriaaes 
e nõ aos terreaaes» (VC).

contempração, subs. O mesmo que con-
templação. Formas: cõtenpraçõ (EE, 1); 
cõtenpraçom (EE, 1). Contextos: «fallar 
de cõtenpraçõ das cousas çelestiaaes» 
(EE); «porque esteuesen ẽ logar auto 
e cõuinhauel aa diuina cõtenpraçom» 
(EE).

contemprar, vb. O mesmo que contemplar. 
Formas: comtempram (EE, 1); cõtẽprar 
(EE, 1). Contexto: «Pello qual se diz 
dos anjos. Comtempram a deus e nũca 
se fartam» (EE); «ante mays desejam 
cõtẽprar a essencia deuina» (EE).

contemprativo, subs., adj. O mesmo que 
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contemplativo. Formas: contempratiua 
(VC, 1; EE, 1); contẽpratiua (EE, 
2); contẽpratiuos (VC, 2; EE, 1); 
cõtempratiua (EE, 1); cõtẽpratiuos 
(VC, 1). Contextos: «se conhoçeres em 
o teu coraçõ alguũs desejos cellestriaaes 
pera vida contempratiua» (VC); «pera 
cõpoer os vnguentos assy aos perfeitos 
contẽpratiuos» (VC); «e quando ha 
relligiosos e contẽpratiuos asseentase 
cõuidando a folgãça e repouso» (EE); 
«A vyda cõtempratiua começa aqui e em 
o mũdo vindoyro se acabara» (EE); «e 
no ceeo se podẽ entẽder os verdadeiros 
cõtẽpratiuos» (VC).

contenção, subs. (do lat. contentione-m). 
Ato de conter-se. Formas: comtençom 
(TC, 1). Contextos: «E dyzerlhe que 
se hos bem comfessar comprydamente 
e  ouuer  del les  rependymento e 
comtençom» (TC).

contenda, subs. (regressivo de contender). 
Disputa; controvérsia; demanda. 
Formas: comtenda (S, 1); contẽda (S, 
3; VC, 2; EE, 2); contẽdas (S, 3; TC, 
1); contemda (S, 1; VC, 1); contemdas 
(S, 2); contenda (S, 6; VC, 11; EE, 6); 
contendas (S, 2; VC, 1; EE, 1); cõtẽda 
(S, 3; VC, 8); cõtẽdas (TC, 1; VC, 3); 
cõtemda (S, 1); cõtenda (S, 2; VC, 8; 
EE, 1); cõtendas (S, 1; VC, 5; C, 1; 
EE, 1). Contextos: «Cobijçãdo poeer 
sem a hũa antijga comtenda e queston» 
(S); «a palaura dura moue contẽda» 
(S); «Segundo a glosa esta contẽda 
pode seer e naçer de humildade» (VC); 
«non amãsar e quitar as contẽdas» (S); 
«deseiaste auer aroydos ou contẽdas 
por rezom dauer amyzidade» (TC); 
«ante os açemdy en discordia e en 
sanha e contemda» (S); «ante os trazẽ 
en demandas e em contemdas por lhes 
non pagar» (S); «e veendo se elles 
comprehẽdidos per elle da contenda que 
auiã sobre a mayoria» (VC); «Doudiçe 
he a contenda contra a voõtade de 
deos» (EE); «querẽ auer per palauras e 

contendas aquello que auer nom podem 
per justiça» (VC); «assy como quãdo 
alguũ por maao ẽxenplo da ocasyon 
a outro de morte ou de cõtẽda» (S); 
«em taes dias de sãctificaçõ se leuãtã ẽ 
cõtẽdas e ẽ aroydos» (TC); «avariçia, 
inuidia, homeçido, cõtemda e sen 
rrezon» (S); «Aos boos sen cõtenda com 
preitos e baralhas e os trago a minha 
tenda» (S); «Nõ queiras parar mẽtes nẽ 
de teer te em as cõtendas e perfias» (VC); 
«immizidades cõtendas: çihumes» (EE).

contender, vb. (do lat. contendere). 
Disputar; opor-se; porfiar; lutar. 
Formas: contẽdendo (S, 1); contendẽ 
(VC, 1); contendee (VC, 2); contender 
(S, 1; VC, 2); contendera (EE, 1); 
contenderom (VC, 1); contendessem 
(VC, 1); contendiam (VC, 2); cõtẽdamos 
(VC, 2); cõtẽde (TC, 1; VC, 1); cõtẽdẽdo 
(VC, 1); cõtẽdeo (VC, 1); cõtẽder (VC, 
1; HV, 1); cõtẽdermos (VC, 1); cõtẽdeste 
(S, 1); cõtẽdeu (TC, 1); cõtendẽ (VC, 
1); cõtendẽdo (VC, 1); cõtenden (S, 1); 
cõtendy (S, 1). Contextos: «e desputey 
e barelhãdo e contẽdendo cõ alguũs» (S); 
«na qual cousa os segundos ou os netos 
debatem e contendẽ de auer auantagẽ 
dos filhos que som primeyros» (VC); 
«pellejade ou contendee por entrardes 
por angosta porta e streita» (VC); 
«muyto falar na crasta, contender no 
capitolo» (S); «ho justo e verdadeiro juyz 
contendera e disputara cõseguintemẽte 
nos euãgelhos de oje» (EE); «E nom 
embarguando aquesto contenderom 
della» (VC); «mas nom he cousa que 
nom seja para creer que contendessem 
huũs com os outros sobre a honrra» 
(VC); «Onde diz a glosa: que a razom 
sobre que contendiam nom ha sabemos» 
(VC); «corramos e cõtẽdamos de 
aprazer» (VC); «de todo ẽ todo cõtẽde 
cõtra seu filho que nom ouse de seruir a 
Deus» (TC); «pellejãdo. (ou cõtẽdẽdo 
cõ elle)» (VC); «Sabẽdo o senhor o seu 
cõselho nõ cõtẽdeo muyto cõ elles» 
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(VC); «nõ quis cõtẽder cõtra elle» (HV); 
«porque se cõtẽdermos e pelejarmos 
cõtra elle mais forte seremos que elle» 
(VC); «antre ty cõtẽdeste, desputaste, 
menospreçaste ou blasfemaste dos beẽs 
de natura» (S); «Se cõtẽdeu ou ferio 
alguũ com soberba» (TC); «e de huũs 
stados a outros e cõtendẽ e pellejã huũs 
cõ os outros» (VC); «nõ defendamos 
e fauorezimos mas a desobediẽcia 
cõtendẽdo per razões» (VC); «O quinto 
que os que non saben os dereytos 
cõtenden per muitas palauras e braados» 
(S); «por que pareçese que eu era mais 
sabedor, cõtendy e falei e desputey» (S).

contentamento, subs. (de contentar + 
-mento). Estado de quem se encontra 
contente; satisfação; prazer. Formas: 
contentamento (VC, 1); contẽtamento 
(VC, 1); cõtentamẽto (VC, 1); cõtẽtamẽto 
(VC, 2). Contextos: «nunca teem 
avondãça nẽ contentamento e se a teẽ 
que nunca aproueite» (VC); «e se tu 
quiseres per força aalẽ daquesta sua 
fartura e contẽtamento dar lhe mais 
alguũa cousa sobeja» (VC); «Onde 
Anselmo e o amadoyro e marauilhoso 
cõtentamẽto» (VC); «assi como nõ quis 
auer aqui cõtẽtamẽto» (VC).

contentar, vb. (do lat. tardio contentare, 
este de contentus, part. passado de 
continere). Satisfazer; limitar-se; 
apaziguar; sossegar. Formas: contempte 
(VC, 1); contenta (VC, 5); contentã (VC, 
1); contentaae vos (VC, 1); contentam 
(VC, 1); contentamos (VC, 1); contentar 
(VC, 1); contentara (EE, 1); contentase 
(TC, 1); contentãse (VC, 1); contentasse 
(VC, 1); contentemos nos (VC, 1); 
contentou (VC, 1); contentoua (VC, 1); 
contẽtando (VC, 1); contẽtar (VC, 1); 
contẽtarom (VC, 1); contẽtarte (VC, 
1); contẽtaua (VC, 1); contẽtauam (VC, 
1); contẽte (VC, 1); contẽtou (VC, 1); 
cõtenta (VC, 2); cõtentar sea (VC, 1); 
cõtentara (VC, 1); cõtentarõ (VC, 1); 
cõtentauã (VC, 1); cõtente (VC, 1); 

cõtentẽ (C, 1; RP, 1); cõtentes (VC, 2); 
cõtẽta (S, 1; VC, 1); cõtẽtara (VC, 1; EE, 
1); cõtẽtas (VC, 1); cõtẽtaua (VC, 2); 
cõtẽtemonos (VC, 1); cõtẽtou (VC, 1). 
Contextos: «E quartamẽte e postumeira 
nom contempte das sobredictas cousas 
e meezinhas» (VC); «o qual sempre 
satisfaz e contenta os que som seus 
deuotos» (VC); «o qual os homẽs nõ se 
contentã de veer» (VC); «e contentaae 
vos dos vossos stipendios e conthias» 
(VC); «que se nõ contentam de visitar 
nem tocar os doentes pobres» (VC); 
«nom nos contentamos consijrar que 
cousas som elles» (VC); «assy como se 
alguũs podẽ contentar do leyte sem auer 
outro mas sustãcioso mãjar» (VC); «Mas 
o casado teẽ cuidado do mũdo e como 
a contentara a sua molher» (EE); «nũca 
achou em todo o mundo nẽ no mar nem 
no aar que o contentase» (TC); «desy 
contentãse de huũ cõpanheiro soo» 
(VC); «perque contentasse e amansasse 
o padre» (VC); «desy contentãse de 
huũ cõpanheiro soo» (VC); «perque 
contentasse e amansasse o padre» 
(VC); «he mester aa necessidade e 
nom a superfluydade contentemos nos 
e curemos dauer» (VC); «a crueldade 
nom teue termo alguũ nem se contentou 
de destroir Bethleem» (VC); «respondeo 
a Martha e contentoua e scusoua a 
Maria» (VC); «nõ nos contẽtando 
destas cousas leixamos de seguir o 
senhor» (VC); «ou por se contẽtar 
segũdo o loguar e tẽpo de husar dalguũ 
officio e carrego baixo» (VC); «nem se 
contẽtarom de te crucifiguar» (VC); «nõ 
queyras contẽtarte da visom dos angeos 
soomente» (VC); «Nem se contẽtaua de 
teer de seu tam solamente hũa morada» 
(VC); «e seus olhos se contẽtauam de 
veer huũ menino despreziuel» (VC); 
«e que se contẽte da sua moradia ou 
asentamento» (VC); «porque Judas por 
todo seu ĩterese e guaanho se contẽtou 
de çerta quaantidade de dinheiros» (VC); 
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«E se perventura com aquesta viãda nõ se 
cõtenta nẽ assessegua o teu gosto» (VC); 
«fartar se hã da sua carne. e cõtentar 
sea» (VC); «e onde se cõtentara de seer 
juyz das demãdas dos viuos aquelle 
que ama o julguado dos mortos» (VC); 
«porque nom se cõtentarõ de qualquer 
morte» (VC); «o qual os sacerdotes nõ 
se cõtentauã de tocar» (VC); «tal que 
aquelle que nõ sabe andar nem entrar nos 
homeẽs se nam per direitos camjnhos se 
cõtente: ou tenha por bem de vijnr a nos 
e morar em nos» (VC); «e os cõtentẽ 
daquello que ganharem» (C); «se forem 
pobres cõtentẽ se cõ arruda e salua» 
(RP); «porque nõ vos cõtentes do verbo 
feito carne» (VC); «non sse cõtẽta do 
que he neçesario aa natura» (S); «E o 
que esta sem molher teẽ cuidado das 
cousas de deus e como cõtẽtara a elle» 
(EE); «tu que es seruo nẽ te cõtẽtas de 
por teus mereçimẽtos ouuir aquello que 
elle ouuio sem o mereçer» (VC); «e tã 
pecador que o phariseu nõ se cõtẽtaua de 
a veer» (VC); «cõtẽtemonos pois como 
teuermos o comer e o vestir que nos he 
mester» (VC); «nẽ se cõtẽtou destas 
cousas» (VC).

contente, adj. (do lat. contentus, a, um, 
pelo francês content). Satisfeito; alegre. 
Formas: comtentes (VC, 1); contente 
(S, 3; VC, 5); contentes (S, 2; TC, 1; VC, 
9; EE, 1); contẽte (S, 1; VC, 3; HV, 1); 
contẽtes (S, 1; VC, 3); cõtente (S, 2; TC, 
1; VC, 9; C, 3; EE, 1); cõtentes (VC, 7; 
C, 3); cõtẽte (S, 1; TC, 1; VC, 4); cõtẽtes 
(TC, 3; VC, 6). Contextos: «auyam de 
seer comtentes do mantijmento e vestido 
solamente» (VC); «e ssera contente cõ 
ella» (S); «e como staria allegre e muyto 
contente teendo tam grande senhor e tam 
pequenino menino» (VC); «por muyto 
que tenham nunca som contentes nẽ 
fartus» (TC); «Hyam os apostollos da 
vista do conselho ledos e contentes» 
(EE); «nõ he contẽte de uingarse pelas 
outras maneiras» (S); «eu nõ serey 

alegre nẽ contẽte» (HV); «deuian ser 
contẽtes de sua propia molher» (S); «per 
que sejã contẽtes e fartos» (VC); «Asy 
como fez o rey Alexãdre que como que 
era senhor de todo o mũdo ainda nõ foy 
cõtente e cõquerio o mar» (TC); «e sejas 
em ellas ledo ou cõtente» (VC); «deua 
ser cõtente» (C); «e nam cõtente do 
texto soo» (EE); «mas que se tenhã por 
cõtentes» (VC); «nẽ sam cõtentes delle» 
(C); «que a natura deuia ser cõtẽte» (S); 
«e cõ todo esto nõ foy cõtẽte e nũca 
achou em todo o mundo nẽ no mar nem 
no aar que o contentase» (TC); «de tal 
maneyra que aja mãtijmẽto e vestido e 
desto seja cõtẽte» (VC); «nõ sõ cõtẽtes 
dos reynos que teem e cobiiçã e trabalhã 
por outros ataa que seiã ẽperadores» 
(TC); «mas que se tenhã por cõtentes 
de fazer sollamente prazer aa presença 
diuinall» (VC).

contento, adj. (do lat. contentus, a, um). O 
mesmo que contente: satisfeito. Formas: 
contentos (2); cõtentos (1). Contextos: 
«nom podiam nem poderã seer contentos 
e auondados» (VC); «assy fossem 
amansados e contentos» (VC); «porque 
som algũs que se nõ teẽ por cõtentos de 
tã soomente cõ a orelha do corpo ouuirẽ 
os mãdados e pallauras de deus» (VC).

contento 2, subs. (do lat. contentu-m). 
Contentamento; agrado. Formas: 
contento (C, 1). Contexto: «podendoos 
aver e ẽ desprezo e contento delles os 
nõ reçebe» (C).

conter, vb. (do lat. continere). Incluir; 
conservar. Formas: comtem (S, 1; VC, 
1); comtheudas (VC, 1); contẽ (S, 8; VC, 
20; EE, 3); conteẽ (VC, 2); conteem (S, 
2; VC, 1; EE, 2); conteen (S, 3); contem 
(S, 21; VC, 21; C, 2; EE, 5); conten (S, 
6; EE, 1); contenham (SG, 1); contense 
(VC, 1); conteudas (VC, 1); conthẽ 
(VC, 1); conthem (SG, 1); contheuda 
(VC, 3; C, 2); contheudas (VC, 2; C, 
2); contheudo (EE, 2; C, 1); contheudos 
(VC, 1); contijnha (VC, 1); continha (S, 



544 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

1); contiudo (EE, 1); cõtẽ (S, 5; VC, 11; 
EE, 2); cõteẽ (TC, 1; S, 1); cõteem (S, 1); 
cõteen (S, 1); cõteera (C, 1); cõtehudas 
(VC, 1); cõtem (S, 8; VC, 9; C, 3; EE, 
3); cõten (S, 3); cõtenha (VC, 1); cõtenhã 
(EE, 1); cõtẽse (VC, 1); cõteudas (S, 
1); cõtheuda (VC, 4); cõtheudas (VC, 
3; C, 3; EE, 1); cõtheudo (VC, 1); 
cõtheudos (VC, 1); cõthiudas (VC, 1); 
erã conthehudas (VC, 1); era cõtehuda 
(VC, 1); eram contheudos (VC, 1); he 
comtheudo (EE, 1); he comtiudo (TC, 
1); he contheuda (VC, 2); he contheudo 
(VC, 2; C, 2); he cõtehuda (VC, 1); he 
cõtheuda (VC, 1); he cõtheudo (C, 2; EE, 
1); sam cõtheudas (C, 1); seja cõtheuda 
(VC, 1); som contheudas (VC, 2); som 
cõtehudos (VC, 1). Contextos: «saluo 
ho que hy sse comtem» (S); «Senhor 
deos todo poderoso: que todallas cousas 
comtheudas de soa redõdeza e cobertura 
do çeeo subjugaste aos pees do homẽ» 
(VC); «segũdo sse contẽ no credo» (S); 
«porque a terçeyra se contẽ nas duas 
precedentes» (VC); «a sancta escriptura 
que contẽ sentẽça e verdade» (EE); «E 
assy em esta clausula se conteẽ as tres 
pessoas» (VC); «Em a sẽtença contra 
os maos auera outros seys artygos que 
se conteem ẽ aquella» (S); «en este dia 
cellebramos memoria de tres festas que 
se conteem no euangelho de oje» (EE); 
«E na qual oraçom sse conteen ssete 
petiçõees que perteçẽ aa saude» (S); 
«porque se contem nos Prouerbios que 
o justo nom auera tristeza de cousa que 
lhe auenha qualquer que ella seja» (VC); 
«Foy em que se contem as millagrosas 
obras e os escrarecidos millagres e 
doutrina perfeita de Christo» (EE); «e 
hũa milha contem em ssy mil passos» 
(EE); «en a qual sse conten todolos 
doẽes do spiritu sãto» (S); «segundo 
se conten manifestamente na epistolla» 
(EE); «aimda que em sij contenham 
quaaes quer penas» (SG); «e contense 
ẽ este abriuiado ou atalhado mandado» 

(VC); «e nom que sejam scriptas ou 
prouadas per autoridades conteudas 
na santa scriptura» (VC); «ou que em 
elle se conthẽ» (VC); «segũdo mais 
compridamente nas bullas que os dictos 
papas sobrisso concederam se conthem» 
(SG); «E os que o assy nom fezerem 
paguem a pena aqui contheuda e o 
prazo seja nehuũ como dito he» (C); «ou 
perante nossos vigairos sobre todallas 
cousas na dita querella contheudas 
e sobre cada huã dellas» (C); «como 
soo huã e ha outra espeçia seja Christo 
contheudo» (EE); «he aquella que 
se deue fazer por aquelles pecados 
contheudos nos dez mandamẽtos da ley» 
(VC); «contijnha em sy todas as partes 
da paixom» (VC); «ẽ quanto continha 
moralidade» (S); «conuem a saber 
contiudo neste calez» (EE); «segũdo se 
cõtẽ no decreto» (S); «assy na sancta 
escriptura se cõtẽ todo ho neçessaryo 
aa saude» (EE); «Os sete artigoos da 
humanidade se cõteẽ som estes uersos» 
(TC); «Brachiũ, braço por que nelle 
se cõteem todalas coussas» (S); «ẽ a 
qual sse cõteen doze apostolos e doze 
marteres» (S); «segundo se cõteera em 
huũ sumario breue que disto esperamos 
mandar fazer» (C); «Jura outrosi ẽ as 
cousas cõtehudas ẽ elle» (VC); «pellos 
petitorios que nella se cõtem» (C); «em 
o qual sacramẽto se cõtem a verdadeira 
carne de Christo cruçificado» (EE); 
«segũdo sse cõten em hũu decreto» (S); 
«porque ajnda questa palaura sempre se 
cõtenha aly» (VC); «posto que cõtenhã 
muitas verdades» (EE); «e cõtẽse em 
a sua leẽda que Christo lhe apareçeo 
acerca do fim da sua vida» (VC); «se 
son contra lyberdade da ygreja alen das 
outras penas cõteudas nos dereytos» 
(S); «a qual cousa se entẽde assi que 
ella da vida de Jesu Christo cõtheuda 
no euãgelho» (VC); «seu he ho çeeo 
e a terra e todallas cousas cõtheudas 
em elles» (EE); «hũa he aquella que he 
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significada e contheuda que he Christo 
inteiro cõtheudo de fundo de especie de 
pam e vinho» (VC); «Quãdo achares 
em este liuro que eu cõto o senhor Jesu 
disse ou fez tal cousa ou alguũs outros 
aquy cõtheudos» (VC); «Em aqueste 
artigoo da trayçõ som exprimidas ou 
cõthiudas tres cousas expressas» (VC); 
«porque em ellos erã conthehudas a 
guarda da ley» (VC); «se trabalhauã 
de mouer os gẽtios de justiça que era 
cõtehuda na ley» (VC); «e poensse 
aquy a çidade ou lugar por aquelles 
que eram contheudos ou moradores 
em elle» (VC); «o menor numero he 
comtheudo no mayor» (EE); «asy como 
he comtiudo no dereyto» (TC); «a qual 
he contheuda em os santos volumeẽs 
de çerto cõto» (VC); «E mãdamos que 
assy se cumpra e guarde como aqui he 
contheudo» (C); «e elle todo Christo, hy 
verdadeiramẽte he cõtheudo em corpo e 
em alma» (EE); «E porque estas cousas 
abaixo expresas nõ sam cõtheudas na 
dita cõstituiçam» (C); «nom acharas 
cousa que nom seja cõtheuda em esta 
oraçõ domingal» (VC); «Todallas cousas 
ergo que som necessarias a nossa ffe 
e saluaçom som contheudas em esta 
breue oraçom e pequena» (VC); «cõuẽ 
guardar os cõselhos que som cõtehudos 
nos euãgelhos» (VC).

contestação, subs. (do lat. contestatione-m). 
Ato de contestar; disputa; contenda. 
Formas: cõtestaçõ (VC, 1); cõtestações 
(VC, 1). Contextos: «E porque a 
cõtestaçõ preçedente faça proueer a 
pena seguinte» (VC); «sõ os dictos 
e mãdamẽtos da ley e os dictos e 
cõtestações dos prophetas» (VC).

contestar, vb. (do lat. contestare, por 
contestari). Não aceitar como válido; 
refutar. Formas: contestado (S, 1). 
Contexto: «a rreçeber testemunhas 
ante do preito contestado e a sentẽça 
defenitiua» (S).

conteúdo, subs. (do part. arcaico de 

conter). O que está contido. Formas: 
contheudo (EE, 1); cõtehudo (VC, 1); 
cõtheudo (EE, 1). Contexto: «Aquy se 
poõe o que conteem pello contheudo» 
(EE); «o cõtinẽte por o cõtehudo» (VC); 
«assy ho cõtheudo debaixo delles sostem 
e recrea e da vigor a alma» (EE).

contia, subs. (de quanto + -ia). O 
mesmo que quantia: soma de dinheiro. 
Formas: conthias (VC, 1). Contexto: «e 
contentaae vos dos vossos stipendios e 
conthias» (VC).

contigo, pron. pes. (do lat cum + tecum). 
Na tua companhia; em ti. Formas: cõ 
tigo (VC, 18); cõ tygo (VC, 2); com 
tigo (VC, 7; EE, 1); com tygo (VC, 4; 
EE, 1); comtigo (VC, 8); comtygo (VC, 
4); contigo (S, 3; VC, 14); contygo (S, 
2); cõtigo (S, 5; VC, 32; HV, 1; EE, 
1); cõtiguo (C, 1); cõtijgo (VC, 4); 
cõtygo (S, 1). Contextos: «cõsijra cõ 
tigo quanto he aquello que deseja ou 
requeyra a natureza» (VC); «he que andẽ 
cõ tygo em todas tuas carreyras» (VC); 
«Se com razom te doestou alguem ou se 
queixo com tigo sabe que proueito fez» 
(VC); «e nos vamos com tygo» (EE); «e 
porẽ a tua blasfemia sera comtigo em 
perdiçõ» (VC); «comtygo foy per todo 
aquelle oje e depois per todo tempo» 
(VC); «Dominus tecũ. O senhor seja 
contigo» (S); «e o louuor que per tantos 
tempos posuiste seja sempre duradoyro 
contigo» (VC); «eu me casarey contygo 
se tomares algũas mezinhas» (S); «Paz 
seja cõtigo Maria chea de graça» (S); 
«ho senhor he cõtiguo» (C); «a cõpanhia 
angellical cõuersara cõtijgo» (VC); 
«cõtygo me casso» (S).

continência, subs. (do lat. continentia-m). 
Faculdade de se conter; privação dos 
prazeres; comedimento. Formas: 
continẽcia (S, 1; VC, 2); continẽçia (S, 
3); continencia (VC, 6); continençia 
(VC, 1); cõtinẽcia (VC, 13); cõtinẽçia (S, 
1; VC, 3); cõtinencia (VC, 2); cõtinençia 
(S, 1; VC, 1). Contextos: «Continẽcia 
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he vertude pella qual a cobijça do pouoo 
ou de ajũtamento de gente he rregida per 
boo governamẽto» (S); «Da tẽperãça 
desçenden continẽçia, abstinençia, 
modestia» (S); «e a continencia louuada. 
e a ydade de fallar» (VC); «onde 
conselho .s. continençia ou guarda de 
toda obra de luxuria» (VC); «E por nõ 
cuydarẽ que toda cõtinẽcia ou castidade 
he de louuar e meritoria» (VC); «quando 
sse quebranta a cõtinẽçia que he sagrada 
e dedicada a Deus» (S); «e que aja 
senhorio do corpo per cõtinencia da 
carne» (VC); «E ho olio significa a 
cõtinençia e castidade» (S); «Auido 
ergo aquello que he de neçessidade em 
a virtude de cõtinençia» (VC).

continente, subs., adj. (do lat. continente-m, 
part. presente de continere). Que ou 
o que se contém; abstinente; casto. 
Formas: continẽtes (VC, 1); cõtinente 
(VC, 1); cõtinentes (S, 1); cõtinẽte 
(VC, 1); cõtinẽtes (VC, 2). Contextos: 
«e relligiosos ou castos. ou continẽtes» 
(VC); «poendo a cousa cõtheuda por a 
cõtinente» (VC); «E que Deus conserue 
e guarde ha castidade aos virgens e 
rrelegyosos e cõtinentes que prometerõ 
castidade» (S); «(Jherusalẽ Jherusalẽ 
poendo.) o cõtinẽte por o cõtehudo» 
(VC); «outrosy fazemos quando por 
caridade somos cõtinẽtes e limpos 
ou castos» (VC); «e que aos homẽs 
cõtinẽtes e castos dara a sua graça» (VC).

continuação, subs. (do lat. continuatione-
-m). Ato ou efeito de continuar; prosse-
guimento. Formas: continuaçam (EE, 
1); continuaçõ (VC, 1); continuaçom 
(VC, 1); cõtinuaçã (C, 1); cõtinuaçõ (S, 
1; VC, 7). Contextos: «Terçeiro por 
rezam da continuaçam» (EE); «e os 
auarentos os quaaes por a grande hu-
sança e continuaçõ dos dictos peccados 
grauamẽte podẽ seer curados delles» 
(VC); «ameude auia continuaçom de 
pecados» (VC); «por que a cõtinuaçã 
do ouuir lhe faça saber aquello de que 

pareçe serem esqueeçidos» (C); «Ho 
quinto de perseuerãça e cõtinuaçõ de 
ben» (S); «hũa he a cõtinuaçõ em as 
bõas obras» (VC).

continuadamente, adv. (de continuado + 
-mente). De modo continuado. Formas: 
continuadamente (S, 2; VC, 10; EE, 
2); continuadamẽte (VC, 9; C, 2); 
cõthinuadamẽte (VC, 1); cõtinuadamente 
(VC, 8; C, 2); cõtinuadamẽte (S, 1; 
VC, 45; HV, 1; EE, 1). Contextos: 
«e estar na ygreja continuadamente 
quando se dizem as horas» (S); «non 
estaua continuadamente  com os 
apostollos» (EE); «a qual era que 
fosse subjeyto a deus continuadamẽte 
nẽ esteue em verdade de voz ou de 
falla» (VC); «e cõthinuadamẽte se 
achegou ao senhor Jesu e aa sua 
madre» (VC); «necessario he de pẽssar 
cõtinuadamente» (VC); «Entendesse 
que homẽ deue fazer continuadamente 
por ho desejo da caridade que homẽ 
deue teer cõtinuadamẽte» (S); «Esto foy 
cõtinuadamẽte guardado» (EE).

continuamente, adv. (de contínuo + 
-mente). Sem interrupção. Formas: 
cõtinuamente (S, 1; EE, 1); cõtinuamẽte 
(S, 1; C, 1; EE, 1). Contextos: «asi 
como sse anbos fosen menores de sete 
annos ou o huũ ou algũ delles fose louco 
cõtinuamẽte» (S); «Por que cõtinuamẽte 
veemos muitas honestas e boas molheres 
por causa destas mançebas serem 
desemparadas de seus maridos» (C); 
«vay cõtinuamente aa ygreja por comuũ 
fallar» (EE).

continuar, vb. (do lat. continuare). 
Prosseguir; prolongar; não parar. 
Formas: comtinua (EE, 1); comtinuam 
(VC, 1); comtinuou (VC, 1); conthinuada 
(VC, 1); conthinuado (VC, 2); continua 
(VC, 2; EE, 2); continuã (VC, 1); 
continuada (VC, 8); continuado (VC, 3); 
continuãdo (S, 1); continuando (S, 1); 
continuar (VC, 1); continuaua (EE, 2); 
continuemos (VC, 1); continuey (S, 1); 
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continuou (VC, 1); cõthinuada (VC, 2); 
cõthinuado (VC, 1); cõtinoados (S, 1); 
cõtinua (VC, 1; EE, 1); cõtinuã (VC, 1); 
cõtinua os (VC, 1); cõtinuada (VC, 12); 
cõtinuadas (VC, 4); cõtinuado (VC, 11); 
cõtinuados (VC, 5); cõtinuando (VC, 1); 
cõtinuar (VC, 4); cõtinuarmos (VC, 2); 
cõtinuasse (VC, 1); cõtinuemos (VC, 1); 
cõtinuo (S, 1); he continuada (VC, 1); 
seer continuada (VC, 1); seer cõtinuada 
(VC, 2); seer cõtinuados (VC, 1); sera 
cõtinuada (VC, 1). Contextos: «Logo 
depoys se comtinua a presente» (EE); 
«Mas aaquelles da que a guardam e 
comtinuam com elle em o deserto» (VC); 
«que acerca per .xx. ãnos comtinuou 
em lançar cada dia lagrimas em tanta 
quantidade que muytas dellas beuia» 
(VC); «E porque os justos guardam todas 
estas cousas portanto val muyto a oraçõ 
e a preguaria conthinuada do justo» 
(VC); «mas per conthinuado exerçicio 
de santos pensamentos e oraçoões» 
(VC); «Onde sam Matheu continua e 
ajunta este millagre do guaffo com o 
millagre seguĩte do seruo do cẽturio» 
(VC); «Logo depois se continua a 
presente lyçon» (EE); «tres dias ha 
que continuã ou se sopportã cõmigo» 
(VC); «A continuada e ameudada 
memoria daquesta paixõ faz do neycio e 
desenssinado muy sabedor» (VC); «vay 
e amostra o proueyto continuado que 
fazes açerca do bem. e emtom viuera o 
teu filho» (VC); «aquy continuãdo sua 
oraçon» (S); «continuando o que disse 
emçima» (S); «Item em elle auemos 
de continuar perpetuamẽte em louuor 
de deus» (VC); «Por que assy como 
por ha aruore de vida se continuaua a 
uida» (EE); «Estas cousas continuemos 
a leer» (VC); «nẽ continuey os beẽs que 
começey» (S); «ha vergonha reçeo ou 
temor de fazer o mal que continuou» 
(VC); «da cõthinuada e ameudada 
meditaçom da sua vida he tragida a alma 
em seu amor» (VC); «e em presença 

sua e dos outros e per cõthinuado 
exercicio de obras refeçes e baixas» 
(VC); «tres meses cõtinoados coma 
pan e augua» (S); «E cõtinua os atees 
que lançes algũa augua de lagrimas» 
(VC); «De hy se cõtinua a presente 
liçõ» (EE); «ameude cõtinuã o loguar 
da oraçõ» (VC); «E cõtinua os atees 
que lançes algũa augua de lagrimas» 
(VC); «assy meesmo em aquesta 
vida nos somos como em cõtinuada 
batailha» (VC); «E em outro lugar diz 
que doores cõtinuadas atormentarõ a 
mjnha vida» (VC); «porque esta vida 
he lugar de affam e trabalho cõtinuado» 
(VC); «E como quis emmagreçer cõ 
jejuũ de .xl. dias cõtinuados» (VC); 
«cõtinuando em fazeres graça a qual 
ouueste em sobcorreres ao mundo» 
(VC); «nõ diuiã cõtinuar o iejuũ aspero» 
(VC); «Bẽauenturados seremos se a 
cõtinuarmos assy atees a fim» (VC); 
«E que assy a verdade se seguisse e 
cõtinuasse aa sua figura que precedeo» 
(VC); «com mayor efficacia nos 
cheguemos e cõtinuemos aa oraçom» 
(VC); «cõtinuo ssegũdo suso he dito na 
question ante desta e capitulo quaees 
podẽ casar» (S); «a qual he continuada 
e boa guya ou encaminhador da vida 
pera sempre» (VC); «mas que deue 
seer continuada a miseria» (VC); «mas 
se aquelles quinze dias hã de seer 
cõtinuados ou nõ» (VC); «assy sera 
cõtinuada e cotidiana» (VC).

contínuo, adj. (do lat. continuus, a, 
um). Constante; sem interrupção. 
Formas: continua (S, 3; VC, 3; C, 2); 
continuo (EE, 1; RP, 1); continuos (S, 
1); cõtinua (S, 4; VC, 2; C, 1); cõtinuas 
(C, 1); cõtinuo (EE, 1). Contextos: 
«ẽprestou a seu amigo os paẽes que 
por ha continua oraçom sse ouue de 
leuamtar e darlhos» (S); «foy curado 
per a continua meditaçõ» (VC); «que 
faça perssoal e continua residençia na 
dita ygreja» (C); «O cuydado seguro 
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he conuite continuo» (EE); «sera em 
continuo mouimento» (RP); «Ha oraçom 
nõ pode sseer cõtinua ẽ maneira que todo 
homẽ sempre este ẽ oraçõ» (S); «E apres 
desta he a quinta febre que he cõtinua 
porque cõtinuadamente persegue» (VC); 
«obras virtuosas cõtinuas se geerã» 
(C); «Aalem das cousas que som de 
fora fadiga minha e cuydado cõtinuo de 
todallas ygrejas» (EE).

conto, subs. (do lat. computu-m). Cálculo; 
contagem; conta; história. Formas: 
comto (VC, 6); conto (VC, 100; HV, 4; 
C, 2; EE, 1); contos (VC, 6); cõto (VC, 
138; HV, 4; C, 2; EE, 2); cõtos (VC, 10). 
Contextos: «A segũda razõ porque o 
comto sufficiẽte das testimunhas sta em 
tres» (VC); «e ordenou que o conto dos 
escolhidos fosse em dez acabado» (VC); 
«e com outros nobres caualleyros sem 
conto» (HV); «Poendoas em conto peso 
e medida» (EE); «se nos leixarmos de 
cõtar hystorias e contos antiguos» (VC); 
«auemos de dar cõto que esperamos de 
auer e de seer requeridos» (VC); «e de 
todallas nobres joyas de casa que erã 
sem cõto» (HV); «Desejo çerto muito 
nõ seer do cõto daquelles que escõderom 
o dinheyro que lhes seu senhor deu» 
(C); «se ençerre milhares de homeẽs 
sem cõto» (EE); «asentarõ se baroeẽs 
por cõto perto de cinquo mil» (EE); «E 
respõdẽdo o senhor traz tres hystorias 
ou cõtos» (VC).

contorvar, vb. (do lat. conturbare). 
O mesmo que conturbar: perturbar; 
e n e v o a r ;  e s c u r e c e r.  F o r m a s : 
comtoruados (VC, 1); contoruar (VC, 
1); contoruastea (VC, 1); cõtorua (RP, 
1). Contextos: «Em que nos ensina que 
se cõuem de seermos por alguũas cousas 
comtoruados» (VC); «Nom nos deuemos 
ergo de contoruar quando virmos que 
alguũ sancto ou boõ padeçe graues 
cousas» (VC); «Comoueste a terra e 
contoruastea» (VC); «cõtorua os olhos 
e squeẽta a cabeça de cada huũ» (RP).

contra, prep. (do lat. contra). Em oposição 
com. Formas: comtra (S, 11; TC, 2; VC, 
17; EE, 4); contra (SG, 1; S, 149; TC, 
27; VC, 348; HV, 7; C, 16; EE, 95; RP, 
1); cõtra (S, 72; TC, 31; VC, 506; HV, 
12; C, 24; EE, 63). Contextos: «pella 
offemssa e pecado que comete comtra 
Deus» (S); «deue a ẽtregar aquell comtra 
que deu a sentença» (TC); «e o outro que 
se aleuantou comtra elle malfallando foy 
condempnado» (VC); «podẽ proceder 
contra os que nellas encorrerem» 
(SG); «Se se moueo a sanha contra 
seu proximo» (TC); «Dos remedios 
contra as tẽptaçoões do postumeiro 
tempo e do exerciçio da voontade em 
deus» (VC); «mouida contra mym» 
(EE); «Regimento proueytoso contra 
ha pestenença» (RP); «aseente a cara 
cõtra o pouoo» (S); «O iuiz se pode 
achar alguũ caso pera o liurar apoẽdo 
algũa cousa cõtra as testemunhas» (TC); 
«teemos remedio cõtra a soberua» (VC).

contra natura, adv. (do lat. contra natura). 
Contra as leis da natureza. Formas: 
comtra natura (TC, 2); contra natura 
(S, 2; TC, 2; VC, 4); cõtra natura (S, 8; 
TC, 2; VC, 2; C, 1). Contextos: «esto 
he pecado comtra natura» (TC); «A 
septima he pecado contra natura ou 
de sodomia» (S); «Se per algũ modo 
cometeo luxuria contra natura» (TC); 
«A terceyra falla lhe tolhe a luxurya 
e mayormente aquella que he contra 
natura» (VC); «a seitima por pecado 
cõtra natura» (S); «Ca muyto despraz 
a Deus do pecado contra natura» (TC); 
«Sodemitico he cõtra natura» (TC); 
«Ou se foy cõtra natura ou ẽ qualquer 
maneira que seia» (TC); «huũ signal he 
cousa espantosa e cõtra natura cõposta 
de estes meesmos tres malles» (VC); «E 
viçio cõtra natura» (C).

c o n t r a d i ç ã o ,  s u b s .  ( d o  l a t . 
contradict ione-m) .  Incoerência; 
oposição de opiniões, ideias, argumentos 
ou sentimentos; desacordo. Formas: 
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comtradiçom (VC, 1); contradiçã (EE, 
1); contradiçõ (VC, 1); contradiçom 
(VC, 5); cõtradicçõ (VC, 2); cõtradiçõ 
(VC, 2); cõtradições (VC, 1); cõtradiçom 
(VC, 1; EE, 1). Contextos: «e no deserto 
pelleja. e no templo comtradiçom» 
(VC); «na tençom do coraçõ (sem 
contradiçã) na emxecuçõ da obra» 
(EE); «mas aquellas que empricã em sy 
contradiçõ assy como dous contrarios» 
(VC); «quãdo te leixaste leuar sem 
contradiçom aaquelles que te queriam 
derribar» (VC); «sem cõtradicçõ algũa 
(os leixara)» (VC); «em toda tua voõtade 
sem cõtradiçõ e sem cõtrariedade» (VC); 
«e desuayradas pregõtas e cõtradições» 
(VC); «he a relligiõ limpa e sem 
cõtradiçom diante deos» (EE).

contradizedor, subs. (de contradizer + 
-or). Aquele que contradiz; contraditor. 
Formas: contradizedores (VC, 1). 
Contexto: «e aqui em aquesta obra elle 
ouue contradizedores aos seus dictos» 
(VC).

contradizente ,  subs., adj .  (do lat. 
contradicente-m, part. presente de 
contradicere). Que ou o que contradiz; 
contraditório. Formas: cõtradizentes 
(C, 1); cõtradizẽte (VC, 1). Contextos: 
«E amoestamos pera ello todollos 
embargãtes e cõtradizentes» (C); «he 
cõtradizẽte de tal maneira que o coraçõ 
do que ouue depois que nasce ẽ elle» 
(VC).

contradizer, vb. (do lat. contradicere). 
Contrariar o que foi dito antes; contestar. 
Formas: auer cõtradictas (VC, 1); contra 
digas (VC, 1); contra digua (VC, 2); 
contra diz (VC, 2); contra dizendo (S, 1); 
contra dizer (VC, 5); contradiga (VC, 2); 
contradigã (VC, 2); contradigamos (VC, 
1); contradigan (S, 1); contradigua (VC, 
3); contradise (S, 1); contradisese (S, 
1); contradisse (VC, 1); contradissesse 
(VC, 1); contradissessem (VC, 1); 
contradiz (VC, 8); contradizẽ (VC, 2); 
contradizẽ lhe (VC, 1); contradizẽdo 

(S, 1; VC, 2); contradizẽdolhe (VC, 
1); contradizello (VC, 1); contradizem 
(VC, 2); contradizendo (TC, 1; VC, 
3); contradizer (S, 2; VC, 9; EE, 2); 
contradizerem (VC, 1); contradizia (VC, 
1); contradiziam (VC, 1); cõtra diria 
(VC, 1); cõtra diseste (VC, 1); cõtra 
disserõ (VC, 1); cõtra dissesse (VC, 1); 
cõtra diz (VC, 1); cõtra dizem (VC, 1); 
cõtra dizer (VC, 4); cõtra dizer lhe (VC, 
1); cõtra dizes (VC, 1); cõtraderia (VC, 
1); cõtradiga (VC, 2); cõtradigua (VC, 
1); cõtradira (EE, 2); cõtradise (VC, 1); 
cõtradiser (VC, 1); cõtradisessemos (VC, 
1); cõtradiseste (VC, 1); cõtradisse (VC, 
3); cõtradisser (VC, 1); cõtradisserã (VC, 
1); cõtradisserõ (VC, 1); cõtradisserom 
(VC, 1); cõtradiz (VC, 6; C, 1); cõtradizẽ 
(VC, 1); cõtradizẽdo (TC, 1; VC, 2); 
cõtradizemos (VC, 1); cõtradizendo 
(S, 1; VC, 2); cõtradizer (S, 1; VC, 
22; C, 1; EE, 1); cõtradizeres (VC, 1); 
cõtradizia (VC, 4); cõtradiziã (VC, 3); 
cõtradiziamos (VC, 1); cõtradyssesen 
(S, 1); seer cõtra dicto (VC, 1); sera 
contradito (VC, 1). Contextos: «E 
como quer que fossem vẽçidos per 
tantas testimunhas que nõ podiã auer 
cõtradictas» (VC); «E porẽ sol elle quer 
ser crucificado nõ contra digas (a elle o 
mũdo)» (VC); «como quer que nõ ha hy 
cousa que contra digua» (VC); «Em que 
pareçe que Johanne euãgellista nõ contra 
diz. aos outros. mas concorda com elles» 
(VC); «sse rreçebe ordeẽs ssabendo e 
nõ o contra dizendo o ssenhor» (S); 
«nẽ lhes quiseste contra dizer per teu 
poder» (VC); «Nem pense alguũ ca esto 
contradiga aquello que se algũas vezes 
allegua .s. que Christo teue loculos ou 
correos» (VC); «E os christaãos maaos 
ajnda que lhe nom contradigã na ffe e 
nas palauras» (VC); «Porẽ segũdo diz 
Seneca contradigamos aos deleitos 
porque milhores som de escusar ante 
que sejã reçebidos» (VC); «ajnda que nõ 
consintan e ho contradigan os ssenhores 
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delles» (S); «nom murmure nem reclame 
nẽ contradigua quando indiuidamente 
dos enuejosos he tocado» (VC); 
«leuantey cõtendas por yra e contradise 
a verdade» (S); «aynda que outro o 
contradisese» (S); «de tal maneyra 
que nõ contradisse aa ley» (VC); «E 
mayormẽte que nom auia hy alguẽ 
quem contradissesse» (VC); «Onde 
porquanto elle disse que nom dessem 
nem contradissessem ao mal» (VC); 
«Mas he voz que permite ou nõ contradiz 
ao que he fraco» (VC); «e contradizẽ a 
quem os quer correger» (VC); «empero 
contradizẽ lhe nos custumes e obras 
confessam deus per palauras» (VC); 
«muitas vezes contradizẽdo suas 
palauras e sseus feytos» (S); «sem 
perigoo contradizẽdolhe e nõ os leixando 
husar dela» (VC); «Onde elles podiam 
braadar e contradizello per obra» (VC); 
«aquelles que contradizem aos dez 
mãdamentos» (VC); «consintĩdo nos 
pecados e nõ contradizendo como 
deuera e podera se quisera» (TC); 
«non podiam resistir nem contradizer 
ao spiritu que fallaua en elle» (EE); «e 
cuydar sempre em as cousas cellestriaaes 
por nom contradizerem suas obras» 
(VC); «porque nõ lhe contradizia alguẽ 
nẽ resistia» (VC); «porque muytos o 
desprezauam e lhe contradiziam» (VC); 
«Ao ladrõ cõtra diria se vigiasse» (VC); 
«mas nõ curaste e cõtra diseste. O 
quantas vezes amoesta deus» (VC); «assi 
como os samaritanos cõtra disserõ ao 
senhor quando hya a Jherusalem» (VC); 
«porque nõ se lee em outro lugar que elle 
corporalmẽte cõtra dissesse e lãçasse 
alguũs pecadores se nõ aqui» (VC); 
«Mais cõtra diz e repugna aa uerdade 
diuinal que as suas pallauras ouuessem 
de falleçer de seer verdadeiras» (VC); 
«ou aquelles que cõtra dizem aos seus 
mayores e prelados» (VC); «hã vergonha 
e medo de cõtra dizer a vnidade da fe» 
(VC); «começarõ rijamente afficarse e 

cõtra dizer lhe e tapar lhe ou apertarlhe 
a boca» (VC); «Senhor Jhesu Christo que 
aos soberbos cõtra dizes» (VC); «nõ lhe 
cõtraderia de cousa que fosse» (VC); «nõ 
ha hi quẽ cõtradiga nẽ pregunte» (VC); 
«e que nõ aja em nos cousa que lhe nõ 
cõtradigua» (VC); «e em sygnal ao qual 
se cõtradira» (EE); «elle nõ cõtradise 
mas partiose» (VC); «Se nom cõtradiser 
algũa manifesta actoridade» (VC); 
«defẽdeo ergo que nos nõ ẽpachassemos 
ou cõtradisessemos aaquelle que mal 
quisesse dizer de nos» (VC); «assy nõ 
cõtradiseste aaquella cruel basta que 
achegou o beyjo» (VC); «nem cõtradisse 
ao que lhe diziam e poynham» (VC); 
«E se alguẽ vos cõtradisser algũa 
cousa dizee lhe que o senhor» (VC); 
«muytos cõtradisserã aos principes 
dos saçerdotes» (VC); «cõtradisserõ 
dizẽdo (per vẽtura somos nos çeguos)» 
(VC); «porque nom cõtradisserom nem 
o rreprehenderõ» (VC); «quando o 
homẽ deseja alguã cousa que cõtradiz 
a sua saluaçõ» (C); «e a pessoa nõ 
poẽ aquelles que nõ cõtradizẽ aos 
malles» (VC); «cõsẽtĩdo a eles e nõ lhes 
cõtradizẽdo como deuera e podera se 
quisera» (TC); «pois que ẽ todas cousas 
nos da si meesmo e nos cõtradizemos» 
(VC); «e nõ lho cõtradizendo pello 
casamẽto» (S); «tomar o nome de Deus 
ẽ vaão, cõtradizer, ẽpunar a verdade» 
(S); «e aprendeste psalmos spirituaaes 
pera cõtradizeres aos caminhos do 
demo» (VC); «assi como aquelle que 
se fazia rey e cõtradizia a Çesar e que o 
prendesse» (VC); «empero em aquelles 
que cõtradiziã e resistian aa verdade nõ 
achou onde possesse a cabeça» (VC); 
«e quando cõtra os caminhos seus 
faziamos ou cõtradiziamos» (VC); «ou 
sẽdo presentes nõ ho cõtradyssesen» (S); 
«logo deuia de seer cõtra dicto» (VC); 
«Ao qual signal sera contradito» (VC).

contrafazer, vb. (do lat. contrafacere). 
Ir contra; opor; agir contra. Formas: 
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contrafazer (VC, 1). Contexto: «E assy 
que consentio com elles pois que podera 
contra dizer e contrafazer per obra ajnda 
que elles nom quiserom» (VC).

contrair, vb. (do lat. contrahere). Adquirir; 
vir a ter. Formas: cõtraheo (VC, 1). 
Contexto: «E preeguar que o jmperio 
da morte a qual Eua per enduzimento 
da serpente cõtraheo: era ya roto e 
solto» (VC).

contrairo, subs., adj. O mesmo que 
contrário. Formas: comtrairo (SG, 1; S, 
1; VC, 1); comtrayra (S, 1); comtrayro 
(VC, 1); comtrayros (VC, 1); contraira 
(VC, 9); contrairas (S, 3; TC, 1; VC, 
15; EE, 1); contrairo (S, 3; TC, 1; VC, 
54; C, 10; EE, 8); contrairos (VC, 9; 
EE, 1); contrayra (S, 2; VC, 3; EE, 2); 
contrayras (VC, 4); contrayro (S, 4; TC, 
1; VC, 17; EE, 5); contrayros (S, 2; VC, 
9); cõtraira (S, 1; VC, 22); cõtrairas 
(VC, 17; EE, 1); cõtrairo (S, 5; TC, 3; 
VC, 119; C, 18; EE, 9); cõtrairos (VC, 
19; EE, 1); cõtrajro (VC, 1); cõtrayra 
(S, 1; VC, 3; RP, 1); cõtrayras (VC, 7); 
cõtrayro (S, 4; VC, 28; C, 2; EE, 4; RP, 
2); cõtrayros (VC, 8; HV, 1). Contextos: 
«Querem os dictos padres sanctos que os 
que ho comtrairo desto em quaal quer 
maneira fezerem allẽ das penas que som 
detriminadas» (SG); «como quer que os 
canonistas tenham ho comtrairo» (S); 
«deue dar a penitençia comtrayra ao 
pecado» (S); «Porque a misericordia e a 
verdade em aquesto som em comtrayro 
ou contrayras» (VC); «mas daualhes 
guallardom dos seus comtrayros» (VC); 
«nõ sofre algũa cousa que seja contraira 
ao seu amor» (VC); «çarre os seus olhos 
de ueer aquelas cousas que sõ contrairas 
aa sua alma» (TC); «nom me trabalhando 
asy como deuia asy no coraçom como 
nas outras cousas mas todo pelo o 
contrairo» (TC); «E pello contrairo, 
ẽpero o effeito da misericordia luze mais 
ẽ nos outros» (EE); «nom temẽ tanto os 
imijgos vissiuees a multidom das tendas 

e aazes dos seus contrairos» (VC); «ao 
qual agora fostes tredores e contrairos» 
(EE); «Outrosi a enueja he contrayra a 
Deus» (S); «vee as cousas contrayras do 
mũdo» (VC); «Mas per o contrayro con 
pecados e maldades» (TC); «O .xl. que 
inpugnã e som contrayros aos exsemtos 
contra justiça» (S); «E o ssaçerdote 
deue dar a pẽdença cõtraira ao pecado 
segundo foy dyto» (S); «estas cousas 
som antre sy cõtrairas» (EE); «E doutra 
guisa se o cõtrairo fezeremos nũca nos 
sera perdoado» (TC); «per duas maneiras 
e per dous caminhos cõtrairos» (VC); 
«e mortificaçõ de todas persiguiçoões 
e cõtrairos» (VC); «mas Jeronimo diz 
o cõtrajro» (VC); «emtõ ha de menuyr 
o sangue em a parte crucifixa que he a 
parte cõtrayra» (RP); «nõ auer receo de 
cousas algũas cõtrayras» (VC); «sempre 
se mingue o sangue per modo cõtrayro» 
(RP); «assi faria elle a Jherusalem de my 
e de todollos outros cõtrayros» (HV).

contrapoer, vb. (do lat. contraponere). 
O mesmo que contrapor: opor; pôr em 
frente de. Formas: cõtra poer (VC, 1). 
Contexto: «deuemos de cõtra poer huũ 
scudo de tres cantos» (VC).

contrariar, vb. (do lat. medieval contra-
riare). Contrapor; impedir; contradizer; 
contestar. Formas: comtrariando (S, 1); 
contrariar (S, 2; EE, 2); contrariey (S, 2); 
cõtraryar (VC, 1). Contextos: «A segũda 
en punimdo e comtrariando aa sancta 
madre ygreja» (S); «sse faz pera procurar 
luxuria e contrariar a castidade» (S); 
«Pedro começou de o contrariar» (EE); 
«jnpugney e contrariey por emveja a 
sentença e boos juizos» (S); «quando 
e onde podẽ cõtraryar ao mal» (VC).

contrariedade, subs. (do lat. contrarietate-
-m). Oposição; obstáculo; dificuldade. 
Formas: contraridade (S, 1); contra-
riedade (VC, 5; EE, 2); contrariedades 
(EE, 1); cõtrariedade (S, 1); contra-
riedades (VC, 8); cõtrariedade (VC, 
11); cõtrariedades (VC, 7). Contextos: 
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«quita e destruye os pecados mortaees e 
veniaaes sse nom acha contraridade na 
vontade do que o rreçebe» (S); «Pareçe 
que aja aqui contrariedade em aquello 
que Matheu diz que como descẽdesse do 
monte» (VC); «nam reçebe deferença 
alguũa ou contrariedade» (EE); ouue 
antre os scriuaãs diferencias grandes e 
contrariedades» (EE); «soportaras qual-
quer cõtrariedade que te auier» (VC); «e 
aparelhar a alma cõtra as cõtrariedades 
do mundo» (VC).

contrário, subs., adj. (do lat. contrarius, a, 
um). Oposto; inimigo. Formas: contraria 
(EE, 1); contrarias (TC, 1; EE, 1); 
contrario (VC, 4; EE, 7); contrarios (VC, 
2); cõtrairio (EE, 1); cõtrairios (VC, 1); 
cõtraria (VC, 3); cõtrarias (VC, 2; EE, 1); 
cõtrario (VC, 5). Contextos: «vaam la 
pella rua contraria» (EE); «as cousas que 
som contrarias aa sua alma» (TC); «Nos 
per o contrario fazemos todallas cousas 
aos homeẽs» (VC); «He mandamẽto 
bemauẽturado de huũ contrario a 
outro» (EE); «mas aquellas que empricã 
em sy contradiçõ assy como dous 
contrarios seer juntamente verdadeiros» 
(VC); «Assy pello cõtrairio todos darã 
logar aa gloria dos escolheitos» (EE); 
«e me guarde de todas contrairas. e 
desprazẽtes a ty cõtrairios» (VC); 
«porque a humildade he cõtraria ao 
começo de todollos vicios» (VC); «e 
ouuessemos cuydado de fazer todo 
cousas cõtrarias ao que elle mãdou» 
(VC); «e per o cõtrario os sanctos feridos 
em algũa façe ofereçem a outra amã os 
seus imijgos» (VC).

contratar, vb. (do lat. contractare). 
Ajustar; negociar. Formas: contratey 
(S, 1); cõtrataste (S, 1). Contextos: «por 
que muytas vezes toquey e contratey 
molheres con entẽçon de loxuria e aver 
deleitaçon» (S); «por aver algũa honrra 
impunaste ou cõtrataste a sabendas a 
verdade» (S).

contrato, subs. (do lat. contractu-m). 

Ato ou efeito de contratar; ajuste. 
Formas: comtratos (SG, 1); contracto 
(VC, 1); contrauto (VC, 1); cõtracto 
(VC, 1); cõtrauto (C, 3); cõtrautos (C, 
2). Contexto: «e fazer quaees quer 
comtratos sobre quaes quer cousas» 
(SG); «e per aquesto preguar aa cruz 
o contracto e obliguaçom de nossos 
pecados» (VC); «elle com seus pees fez 
o contrauto e stormẽto de obligaçom 
de nossa damnaçom» (VC); «Major 
cõtracto e obriguaçõ he o da fe que do 
dinheiro» (VC); E mays que tal cõtrauto 
demprazamento seja nehuũ» (C); «E 
assy fazerem os ditos cõtrautos como se 
fossem suas cousas propias» (C).

contrição, subs. (do lat. contritione-m). 
Arrependimento; propósito de não mais 
pecar. Formas: comtriçom (S, 2; VC, 1); 
contriçam (VC, 1); contriçõ (S, 4; VC, 
29; EE, 3); contriçom (S, 18; TC, 4; VC, 
28; EE, 2); contriçon (S, 15); contryçom 
(EE, 1); contryçon (S, 2); cõtriçã (C, 1); 
cõtriçam (C, 2); cõtriçõ (S, 1; TC, 1; 
VC, 25; EE, 2); cõtriçom (S, 3; VC, 10; 
EE, 1); cõtriçon (S, 4); cõtriçoões (VC, 
1). Contextos: «E destas tres partes 
da penitemçya comvem haqui dizer e 
primeyramente da comtriçom» (S); «E 
he de saber que o fruyto do coraçõ he a 
contriçam» (VC); «o que Maria fez nõ 
foy obra datreuimẽto: mas de contriçõ 
e deuaçõ» (EE); «Ihesu Christo meu 
senhor padeceo por mĩ e por todolos 
pecadores pera auer de procurar a mi 
algũa deuaçom e contriçom» (TC); «e 
que o busquemos per contriçom com 
door per confissam com vergonça» (VC); 
«se por ha contriçon soo he perdoado 
ho pecado» (S); «pelo qual se mostra 
a grandeza da contryçom que tanto 
chorou» (EE); «sseys coussas introduzen 
e trazen ao homẽ a contryçon» (S); 
«depoys da qual nõ ha hy remedio de 
cõtriçã» (C); «e dizer pello liuro com 
muita deuaçam e cõtriçam de seus 
erros» (C); «Pequey outrosy nõ me 
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cõfesãdo bẽ nẽ ameude nẽ cõ cõtriçõ 
nẽ puramẽte todos os meus pecados» 
(TC); «deue homẽ aver cõtriçom e 
propoer de se comfesar de feyto» 
(S); «quanto aa verdadeira cõtriçon e 
satisfaçom, confeso que non me acusey 
acabadamente» (S); «Da senhor saude 
aas suas cõtriçoões pois que comouida 
he» (VC).

contrito, subs., adj. (do lat. contritus, a, 
um, esmagado, triturado). Arrependido; 
pesaroso; abatido. Formas: contricto 
(EE, 1); contrito (S, 1; VC, 6); contritos 
(VC, 2); contryto (S, 1); cõtricto (VC, 
3); cõtrito (VC, 6); cõtritos (VC, 1; 
EE, 1). Contextos: «Senhor huũ page 
meu jaz en casa contricto e tolheyto» 
(EE); «que seja de todollos pecados 
vniversalmente contrito cõ proposito 
de non pecar mais» (S); «os contritos de 
coraçom: e preeguar aos captiuos» (VC); 
«tu non menospreçes o coraçon contryto 
e humilde» (S); «em talle de maneira que 
reçeba o humildoso e cõtricto em sua 
vida e os outros lãçe fora» (VC); «Mas 
aquelle que for humildoso e abaixado 
e cõtrito dara graças a deus» (VC); «e 
reçebẽ saude os doentes e cõtritos de 
coraçõ» (VC); «os boos ẽ ho çelleiro 
deste mundo cõtritos recolhedeos ẽ meu 
çelleiro» (EE).

contudo, conj. (de com + tudo). Não 
obstante. Formas: com todo (EE, 1); cõ 
todo (VC, 1). Contextos: «E com todo 
nunca poderom destruyr e tirar a ffe de 
Jhesu Christo» (EE).

contumácia, subs. (do lat. contumacia-m). 
Pertinâcia; teimosia. Formas: cõtumaçia 
(C, 1). Contexto: «E durando em sua 
ynorançia e cõtumaçia seram suspẽssos 
dos offiçios e benefiçios» (C).

contumaz, subs., adj. (do lat. contumace-m). 
Teimoso; pertinaz. Formas: contumaçe 
(VC, 1); contumazes (C, 1). Contextos: 
«Aquelle que for reuel e contumaçe e 
duro» (VC); «ou se nom proçeder contra 
elles as outras penas que os dereitos 

neste caso poõe cõtra os contumazes e 
reuees» (C).

contumélia, subs. (do lat. contumelia-m). 
Afronta; injúria. Formas: cõtumelia (S, 
2); cõtumellias (VC, 1). Contextos: «O 
terçeiro foy yra con palaura de cõtumelia 
e enjuria e por ysso foy cõdenado pella 
pena do inferno» (S); «A quinta he 
cõtumelia, a qual he quando alguũ sse 
quer vingar por doestos de males» (S); 
«por lhe fazer mayores cõtumellias e 
doestos e mostrarem mayor crueldade» 
(VC).

contumelioso, adj. (do lat. contumeliosus, 
a, um). Ofensivo; injurioso. Formas: 
contumeliossas (S, 1). Contexto: «antes 
lhes dizia palauras contumeliossas e sem 
rreuerença» (S).

convalecer, vb. (do lat. convalescere). O 
mesmo que convalescer: recuperar de 
uma doença; restabelecer-se. Formas: 
auer conualleçido (EE, 2); conualeçer (S, 
1); fose conualeçido (S, 1). Contextos: 
«non pareçia auer  conualleçido 
naturalmente» (EE); «se conualeçer 
de aquella infermidade ou escapar de 
aquelle prijgo» (S); «E se asi non fezesse 
despois que fose conualeçido ou fora de 
neçesidade ou prijgo» (S).

convença, subs. O mesmo que convenção. 
Formas: conuẽça (S, 2; VC, 1); cõuẽça 
(VC, 1); cõuemça (S, 1). Contextos: «E 
se for por conuẽça antre as partes non he 
vsura» (S); «e nom per conuẽça nem por 
dinheiro» (S); «Que conuẽça ou liãça he 
de Christo cõ Belial?» (VC); «fezerom 
preytesya e cõuẽça» (VC); «saluo ho que 
por postura e cõuemça poseron cõ seus 
sobditos» (S).

convenção, subs. (do lat. conventione-m). 
Acordo entre partes; ajuste; trato. 
Formas: cõuẽçam (EE, 1). Contexto: 
«menos preçou minha cõuẽçam» (EE).

convencer, vb. (do lat. convincere). 
Persuadir; fazer aceitar. Formas: 
conuençera (VC, 1); convẽçendoos (VC, 
1). Contextos: «E ajnda em aquesta 
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gisa a sua reposta bem conuençera se 
poseram por fundamento da sentença a 
verdade que concordara com obra» (VC); 
«Onde Agustinho diz. que convẽçendoos 
elle do seu pecado» (VC).

conveniência, subs. (do lat. convenientia-
-m). Qualidade do que é conveniente; 
promessa; acordo. Formas: conueniẽçia 
(S, 1). Contexto: «e quebrantey voto 
solempne e priuado e conueniẽçia e 
prometimẽto» (S).

conveniente, adj. (do lat. conveniente-m, 
part. presente de convenire). Apropriado; 
oportuno. Formas: conueniente (VC, 
3); conueniẽte (VC, 2); conueniẽtes (S, 
1); cõueniente (VC, 2); cõueniẽte (S, 
1; VC, 9; C, 1; EE, 1); cõueniẽtes (S, 
1; C, 1). Contextos: «Se o filho he da 
natureza da madre. conueniente cousa he 
que a madre seja da natureza do filho» 
(VC); «e nom foy cousa conueniẽte que 
este nome fosse anteposto e nomeado 
dos homẽs» (VC); «non pode dizer as 
palauras conueniẽtes ao matrimonio» 
(S); «Despende pois tu teu tempo 
cõueniente estando em ladaynhas e 
oraçoões» (VC); «E os que mãdaron 
que ha ora cõueniẽte do jejuũ do comer 
era aa noa non posserõ neçesidade» 
(S); «Empero elle mostrou per exẽplo 
cõueniẽte que a sua morte auia de seer 
primeiro que se cõuertessẽ os gentios» 
(VC); «o qual logar he mays cõueniẽte 
para pescar» (EE); «E outras cõueniẽtes» 
(S); «E taaes que sejam cõueniẽtes a suas 
rendas e dignidades» (C).

convenientemente, adv. (de conveniente + 
-mente). De modo conveniente. Formas: 
cõuenientemente (VC, 1). Contexto: 
«Esto cõuenientemente e cõ razõ se pode 
dizer» (VC).

convento, subs. (do lat. conventu-m). 
Congregação religiosa; mosteiro; 
ajuntamento. Formas: comuẽto (VC, 
1); conuento (VC, 1); conuentos (C, 
1); conuẽto (S, 1); cõuento (VC, 1); 
cõuentos (VC, 1). Contextos: «Entõ 

aquelle comuẽto e ajuntamento dos 
discipollos sanctos» (VC); «Nõ cõuẽ 
demãdar o seu como o seu ca nõ ho he 
mas pode seer requerido como cousa 
do ajũtamẽto ou conuento» (VC); «e 
costumes conformes ao dereito por seus 
escriuães em seus conuentos con seus 
monjes segundo manda sua regra» (C); 
«Açerqua dos abades que teen conuẽto 
ou colegeo» (S); «Aqueste he o cõuento 
e ajuntamẽto dos maaos» (VC); «estes 
som os cõuentos dos religiosos e das 
ygrejas cõuẽtuaaes e perrochiaaes» 
(VC).

conventual, adj. (do lat. conventuale-m). 
Que diz respeito ao convento. Formas: 
cõuẽtuaaes (VC, 1). Contexto: «estes 
som os cõuentos dos religiosos e das 
ygrejas cõuẽtuaaes e perrochiaaes» 
(VC).

conversa, subs. (regressivo de conversar). 
Ação de falar com alguém; conversação. 
Formas: cõuersa (VC, 1). Contexto: 
«Em a qual cõuersa e nos auemos 
ensinança que quãdo quisermos chorar 
busquemos logar apartado» (VC).

conversação, subs. (do lat. conversatione-
-m). Ação de falar com alguém; conver-
sa; conversão. Formas: comuersaçom 
(VC, 2; EE, 1); comverssaçõ (S, 1); 
conuersaçã (S, 1); conuersaçam (VC, 
1; EE, 2); conuersaçõ (VC, 21; EE, 2); 
conuersaçom (S, 3; VC, 23; EE, 1); co-
nuersaçoões (VC, 1); converssaçom (S, 
1); cõuerçasõees (S, 1); cõuersaçã (VC, 
2); cõuersaçam (C, 3); cõuersaçõ (VC, 
64; EE, 3); cõuersaçom (VC, 16; EE, 
4); cõuersaçoões (VC, 2); cõuerssaçõ 
(VC, 1); cõversaçom (S, 1). Contextos: 
«e sepultao cõ speciarias e confeiçoões 
de boa comuersaçom e vida» (VC); 
«cõmunicou cõ os homeẽs antre elles 
com conmuũa comuersaçom» (EE); 
«ẽformam os custumes que os homens 
deuem auer acerca de Deus e da comver-
ssaçõ de seus proximos» (S); «A quarta 
he por conuersaçã» (S); «embargos e 
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toruaçoões booa conuersaçam e vida 
de fazer seruiço e prazer a deos» (VC); 
«e esto per tirarem de sy a conuersaçõ 
e husança velha» (VC); «qual quer que 
ha partyçypaçõ ou conuersaçom com 
ereje, sse he ynorãte ou por non saber, 
faça pẽdẽça huũ ano» (S); «nẽ aas co-
nuersaçoões e ocupaçoões terreaaes» 
(VC); «e significa a converssaçom dos 
judeus» (S); «nen viuem honestamente 
nẽ sse trazen como deuẽ nos abitos e 
em suas cõuerçasõees» (S); «era a ffe e 
cõuersaçã e cõtriçõ dos penitẽtes» (VC); 
«nõ tornẽ mays a sua danosa cõuersaçam 
nẽ despẽdam cõ ellas seus beẽs» (C); 
«quando a agoa ẽxabida da cõuersaçõ 
terreal se muda em vinho de allegria 
eternal» (VC); «porque auia toda a vida 
humanal e toda sua cõuersaçom vãa» 
(VC); «da qual o proposito era fogir aas 
cõuersaçoões dos homeẽs» (VC); «A 
milhor cõuerssaçõ e vida se deue dese-
jar» (VC); «E o verso que se diz en elle 
significa a cõversaçom dos gẽtijos» (S).

conversão, subs. (do lat. conversione-m). 
Ato ou efeito de converter; adesão à fé 
cristã. Formas: comuersom (VC, 1); 
comuerssam (C, 1); comverssam (C, 
1); conuersam (VC, 1; EE, 3); conuersõ 
(VC, 1); conuersom (VC, 14; EE, 3); 
converssom (EE, 1); cõuersã (EE, 1); 
cõuersam (VC, 1; EE, 1); cõuersõ (VC, 
4); cõuersom (VC, 4; EE, 2). Contextos: 
«Oo marauilhosa comuersom de ladrom» 
(VC); «Item a comuerssam de Sam 
Paulo» (C); «a cobijça he raiz de todollos 
peccados per comverssam» (C); «E na 
conuersam do pecador deos meesmo e 
os anjeos e os sanctos todos se allegrã» 
(VC); «e creese este arebatamento, 
seer feyto na sua conuersam» (EE); «E 
semelhãtes palauras a estas disse no 
começo da sua conuersõ» (VC); «Era 
huũ religioso que logo no começo da 
sua conuersom lhe veo huũa tristeza 
tam desordenada e grande que o queria 
matar» (VC); «que a converssom dos 

gentyos aa ffe e aa saude» (EE); «Na 
cõuersã de Sam Paulo» (EE); «per 
cõuersam de muytos princepes» (VC); 
«Da cõuersam de Sam Paulo» (EE); 
«Aquesta cõuersõ e esguardo foy 
dedentro e nõ defora» (VC); «deuem seer 
feitos em a cõuersom do pecador» (VC); 
«e trouxe muyto fruyto em a cõuersom 
das gentes» (EE).

conversar, vb. (do lat. conversare). 
Falar com alguém; discorrer. Formas: 
comuersar (VC, 1); conuersa (VC, 
1); conuersã (VC, 1); conuersando 
(VC, 1; EE, 1); conuersar (VC, 4); 
conuersara (VC, 3); conuersaras (VC, 1); 
conuersarmos (VC, 1); conuersasse (VC, 
1); conuersaste (VC, 1); conuersaua 
(VC, 1);  conuersauam (VC, 1); 
conuerssam (EE, 1); conversan (S, 1); 
conversar (S, 2); converssamos (S, 1); 
converssou (S, 1); cõuersa (VC, 1); 
cõuersado (S, 1); cõuersam (VC, 1); 
cõuersando (VC, 6; EE, 1); cõuersar 
(VC, 11); cõuersara (S, 1; VC, 2); 
cõuersarmos (VC, 2); cõuersaua (VC, 
2); cõuersauã (VC, 3); cõuersey (VC, 
1); cõuersou (VC, 5); cõuerssaremos 
(VC, 1). Contextos: «e per voontade 
comuersar em as cousas cellestriaaes» 
(VC); «certamente deos conuersa na 
terra e nom se foy ao ceeo» (VC); 
«Disselhe a molher os judeus nõ husam 
nẽ conuersã cõ os samaritanos» (VC); 
«porque participando e conuersando 
com os homeẽs domesticos os trouxesse 
assy a fazer ben con pallaura» (EE); 
«porque acabada a vida em a qual 
soomente podemos obrar jamais bẽ nõ 
podemos conuersar nem bem viuer» 
(VC); «e aly vsara e conuersara mais. 
e aly era melhor conhoçido» (VC); «e 
assy a pooeras ante os teus olhos da 
voontade e conuersaras com elle» (VC); 
«e se em aquellas sempre conuersarmos 
nom reçeberemos pẽna das cousas 
dellectosas» (VC); «por tal que aly 
vagase em oraçõ e conuersasse cõ os 
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angeos» (VC); «Oo bõo Jesu quam 
doçemente e benigna participaste e 
conuersaste com os homẽs» (VC); 
«(em Guallilea pois conuersaua) elle 
com seus discipollos» (VC); «e nom 
conuersauam cõ estes taaes» (VC); «os 
judeus nom praticam nem conuerssam 
com os samaritanos» (EE); «O quarto 
que conversan muyto con as monjas 
sen discriçon» (S); «a de seer cryado 
e conversar antre chrystaãos, o qual 
nõ era na primitiua ygreja» (S); «e 
quãdo converssamos nella, creamos 
em Deus» (S); «na terra converssou 
cõ os homes» (S); «E vayte aly em 
carreta de ffe e sperãça e aly cõuersa 
per ardor de caridade» (VC); «como 
quer que hã estado e cõuersado ẽ huũ» 
(S); «cõuersam e participã cõ os maaos» 
(VC); «cõuersando homilmente com 
os baixos» (EE); «mas persoalmẽte 
quis cõuersar e participar cõ elles» 
(VC); «mais non cõuersara com homẽs 
publicamẽte» (S); «E nõ he marauilha 
de cõuersarmos cõ os pobres» (VC); 
«e como doçemente cõuersaua com 
elles huũs poucos dias» (VC); «por 
quãto husauã e cõuersauã com os 
gregos» (VC); «Por vos encarney eu e 
cõuersey em as terras abertamẽte» (VC); 
«e quando cõuersou ẽ aqueste mũdo 
creemollo na voõtade» (VC); «ẽ a qual 
nos cõuerssaremos como ãgeos e como 
filhos de deus» (VC).

converso, adj. (do lat. conversus, a, um). 
Convertido. Formas: conuersos (VC, 1). 
Contexto: «Onde bem se entendem per 
elle os christaãos que forom conuersos 
dos gentios» (VC).

converter, vb. (do lat. convertere). Aderir 
ou fazer aderir à fé cristã; transformar; 
alterar. Formas: auẽdo cõuertido (VC, 
1); auia conuertidos (EE, 1); comuerte 
(VC, 1); comuertendosse (VC, 1); 
comuerteo (VC, 1; EE, 1); comuerterã 
(S ,  1 ) ;  comuer te rom (VC,  1 ) ; 
comuertervos (EE, 1); comuertido (VC, 

2); comuertidos (VC, 1; EE, 2); conuerta 
(S, 4; TC, 1; VC, 4); conuertã (VC, 1); 
conuertam (VC, 1; EE, 2); conuertamos 
(VC, 1); conuerte (S, 4; VC, 6; EE, 2); 
conuertẽ (VC, 5); conuerte me (VC, 1); 
conuerteas (VC, 1); conuertede vos (EE, 
1); conuerteevos (EE, 1); conuertem 
(VC, 3; EE, 1); conuertemos (VC, 1); 
conuerten (S, 1); conuertendo (VC, 1); 
conuertendosse (VC, 1); conuerteo (S, 
2; VC, 2; EE, 3); conuerter (S, 4; VC, 
15; EE, 5); conuertera (S, 2); conuerteram 
(EE,  2 ) ;  conuer te ras  (VC,  1 ) ; 
conuerterdes (VC, 1; EE, 1); conuerterẽ 
(VC, 3);  conuerterees (VC, 1); 
conuerteria (S, 3; VC, 1); conuertermos 
(VC, 1); conuerterõ (VC, 1; EE, 1); 
conuerterom (VC, 3; EE, 2); conuertersse 
(EE, 1); conuertese (S, 5; EE, 1); 
conuertesse (VC, 4); conuertessẽ (VC, 
1); conuertessem (VC, 3); conuertia 
(VC, 1); conuertiam (VC, 2); conuertida 
(VC, 2; EE, 1); conuertido (VC, 3; EE, 
2); conuertidos (VC, 3; EE, 2); converta 
(S, 1); converte (S, 2); convertesen (S, 
1); cõuerta (VC, 4; EE, 1); cõuertã (VC, 
1); cõuertaees (HV, 1); cõuertas (VC, 1); 
cõuerte (VC, 10; EE, 3); cõuertẽ (VC, 
7); cõuertẽ se (VC, 1); cõuertea (VC, 1); 
cõuertẽdo (VC, 1); cõuertẽdoos (VC, 1); 
cõuertẽdose (VC, 1); cõuerteeo (EE, 2); 
cõuertem (VC, 1; EE, 2); cõuertendo os 
(VC, 1); cõuerteo (VC, 5; EE, 1); 
cõuerteose (VC, 1); cõuerter (HV, 1; S, 
1; VC, 17; EE, 1); cõuertera (VC, 2); 
cõuerterã (VC, 3); cõuerteras (VC, 1); 
cõuerterdes (EE, 1); cõuerterẽ (VC, 2); 
cõuerterõ (VC, 2; HV, 1); cõuerterom 
(VC, 1; EE, 1); cõuerterse (VC, 2); 
cõuertersse (EE, 1); cõuertesse (VC, 1); 
cõuertessẽ (VC, 2); cõuertessem (VC, 4; 
EE, 1); cõuerteste (EE, 1); cõuertia (VC, 
1); cõuertiã (HV, 1); cõuertiãnas (VC, 
1); cõuertida (VC, 3); cõuertido (VC, 4; 
EE, 4); cõuertidos (VC, 3); cõuertisses 
(VC, 1); cõuerto (VC, 1); cõverte (EE, 
1); cõverter (S, 1; EE, 1); era cõuertido 
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(VC, 1); for conuertido (VC, 2); for 
cõuertido (VC, 5); forõ conuertidos (EE, 
1); forõ cõuertidos (EE, 1); fora 
conuertido (VC, 1); forom comuertidos 
(VC, 1); forom conuertidas (VC, 1); 
forom conuertidos (VC, 1); forom 
cõuertidos (VC, 1); fossẽ cõuertidos 
(VC, 1); foy comuertida (EE, 1); foy 
conuertido (VC, 1; EE, 1); foy cõuertida 
(VC, 1); foy cõuertido (VC, 1; EE, 1); 
he cõuertido (VC, 1); sam cõuertidos 
(VC, 1); seendo cõuertidos (VC, 2); seer 
comuertidos (VC, 1); seer conuertidos 
(VC, 2); seer cõuertidos (VC, 1); seja 
conuertida (VC, 1); serã cõuertidas (VC, 
1); seram cõuertidos (S, 1); seriã 
cõuertidos (VC, 1); som conuertidos 
(VC, 2); som convertidos (EE, 1); sooes 
conuertydos (EE, 1); sooes cõuertidos 
(EE, 1); staua cõuertida (VC, 1). 
Contextos: «e reprẽdẽdo Herodes e 
auẽdo cõuertido muytos» (VC); «ca 
muytos auia conuertidos (e da maritima) 
Gorrã» (EE); «E logo como per 
peemdemça se comuerte a deos. entom 
o solta e descemde da cruz» (VC); 
« a u y a m  d e  f a z e r  o s  g e n t y o s 
comuertendosse aa ffe de Christo» (VC); 
«Cedo pois perdoa o senhor por quamto 
aquelle aginha comuerteo» (VC); «o 
qual descarnam os judeus e en fyn do 
mundo quando se comuerterã» (S); 
«Onde nos autos se diz. que em huũ dia 
se comuerterom tres mil» (VC); «viuendo 
sem graça de deus: ante de comuertervos 
aa ffe» (EE); «E assy o pecador 
comuertido per peemdemça» (VC); «E 
acha ho quamdo algũs peccadores 
comuertidos a deus fazen pẽdença» 
(EE); «nõ quero eu a morte do pecador 
mays que se conuerta» (TC); «como erã 
mas que se conuertã e sejam feitos boos» 
(VC); «por quãto cõ paciẽcia os espera 
que se conuertam» (EE); «e nos 
conuertamos ao senhor» (VC); «por cujo 
poderio sse conuerte o pan ẽ carne e o 
vinho en sangue do nosso saluador Jhesu 

Christo» (S); «e o conuertẽ em auguas e 
lagrimas damargura e deuoçom» (VC); 
«e conuerte me para ti» (VC); «e 
conuerteas todas em teu seruiço» (VC); 
«(conuertede vos) de vossos malles» 
(EE); «Assy pois fazee peendença e 
conuerteevos para que se perdoẽ vossos 
pecados» (EE); «o qual se offereçe e da 
amouioso aaquelles que se conuertem» 
(VC); «e assy per o cõtrairo allegra se 
quando nos conuertemos» (VC); «Pero 
estes taees, se sse conuerten dos taees 
ofiçios, nom lhes deue seer deneguado» 
(S); «conuertendo seus sentidos e forças 
aa malicia» (VC); «se o homẽ faz aquello 
que em sy he conuertendosse a deus» 
(VC); «pello qual milagre se conuerteo 
ho presidẽte ou caudillo e toda sua casa» 
(EE); «mas podea deixar se nom se 
quiser conuerter» (S); «E Jhesu Christo 
aa sua pregaçon tornara os judeus e os 
conuertera e seran saluos» (S); «pella 
preegaçon dos apostollos se conuerteram 
a ffe» (EE); «Nom me mudaras ou 
conuerteras em ty» (VC); «Se nõ vos 
conuerterdes e vos tornardes como 
mininos nõ emtrarees no regno dos 
çeeos» (EE); «Porque quanto em sy fosse 
desse aazo aos judeos de se conuerterẽ» 
(VC); «e vos conuerterees a my» (VC); 
«sub esperãça que ella se conuerteria aa 
ffe» (S); «leyxou a nos exemplo de nos 
conuertermos e fazermos peemdença» 
(VC); «e diz de alguũs gentios que se 
conuerterõ ao judaysmo» (EE); «ca 
muitos mays se conuerterom aa ffe pella 
preegaçom dos apostollos, que pella 
preegaçom de Christo» (EE); «estã 
aparelhados de conuertersse ligeiramẽte» 
(EE); «E se o judeu ou mouro se 
conuertese a ffe, pode estar e morar cõ 
a molher que primeiramẽte tinha» (S); 
«porque conuertesse os coraçoões dos 
padres nos filhos» (VC); «dando lhes 
doctrina que elles meesmos se se 
conuertessẽ» (VC); «por tal que os 
judeus a que a promessa fora dada si quer 
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corressem ou ouuessem enueja dos ditos 
gentijos e se conuertessem» (VC); «de 
nouo se conuertia a algũa cousa a que 
dantes nom era cõuertido ou inclinado» 
(VC); «e porque por mingoa de agoa 
nom ficassem por bauptizar aquelles que 
por sua preegaçom se conuertiam» (VC); 
«(desemparada) .s. da conuertida a 
Christo da seruidon da gentillidade» 
(EE); «conuinha aa saude daquelle gaffo 
christaão nouamẽte conuertido» (EE); 
«os pagaãos conuertidos aa ffe» (EE); 
«por que mais em breue sse converta ẽ 
vynho» (S); «A quinta quãdo homen se 
converte do eror e se torna ao camynho 
de Deus» (S); «se anbos se convertesen 
aa ffe» (S); «e se cõuerta ẽ ho corpo do 
que ha come» (EE); «e que se cõuertã a 
melhor stado» (VC); «por o seu amor 
vos bautizees e vos cõuertaees a fee 
catholica» (HV); «Auisate que te 
cõuertas e que te mudes» (VC); «Que 
este pam ou yguaria nom se cõuerte em 
o que ho come» (EE); «tornãsse ou 
cõuertẽ se a seerẽ judeos» (VC); «porque 
a terra soruea por a mingua que ha e 
cõuertea o tiraa pera sy» (VC); «e o sol 
cõsumea per sua potẽcia nõ a tirãdo nẽ 
cõuertẽdo ẽ sy» (VC); «cõuertẽdoos elle 
ẽ sy» (VC); «e cõuertẽdose a deus deseje 
as cousas eternaaes» (VC); «Christo nõ 
cõuerteeo senõ a huũ» (EE); «os outros 
se cõuertem ẽ ho comedor» (EE); «e 
cõuertendo os pera sy meesmo» (VC); 
«o qual deitado ẽ terra e perdida a vista 
se cõuerteo» (EE); «cõuerteose a door 
grãde e alegria grande» (VC); «e bautizae 
a todos aquelles que poderdes cõuerter» 
(HV); «se todos aquelles que cõuertera 
perseuerarõ em a fe» (VC); «quãdo per 
Elyas e Enhoc muytos se cõuerterã» 
(VC); «mas tu te cõuerteras e mudaras 
em my» (VC); «Se nõ vos cõuerterdes» 
(EE); «A primeira por se cõuerterẽ se 
quiserem» (VC); «E muytas gẽtes se 
cõuerterõ naquelles oyto dias» (HV); 
«Escreue a presente aos que primeiramẽte 

de gentios se cõuerterom ao judayco e 
depois a Christo» (EE); «por tal que os 
homẽs se triguassem mais cõuerterse» 
(VC); «ante de cõuertersse do error 
gentyo» (EE); «e cõuertesse a deos per 
oraçoões» (VC); «por saluaçõ dos que 
os vijã curados que por aquello se 
cõuertessẽ» (VC); «porque em tãto 
preegãdo os apostollos se cõuertessem 
hos escolheitos e os maaos non teuessem 
escusaçõ» (EE); «conuem a saber sobre 
aquelles que com tua preegaçom e 
emxemplo cõuerteste» (EE); «porque 
aquelles nõ cõuertia elle em sy» (VC); 
«tanto que muytas gẽtes se cõuertiã a a 
fee catholica» (HV); «e tirauãnas a elles 
e cõuertiãnas aa ygreja» (VC); «e quã 
leda se partio: e cõuertida perfeitamẽte 
a deus» (VC); «ca sustãçialmẽte 
cõuertido ẽ sãgue de Christo» (EE); 
«som enformados per o euãgelho e 
cõuertidos aa ffe» (VC); «e se tu per tua 
doctrina cõuertisses aqui tantos homẽs 
quantos des o começo do mundo atees 
hora forõ» (VC); «e cõuerto e trago os 
pobres aa ffe» (VC); «mas ao comedor 
cõverte em sy» (EE); «se alargara teu 
coraçam quãdo se cõverter a ty a 
moltidom do mar» (EE); «se for 
conuertido a bem» (VC); «e pello 
apostollo forõ conuertidos aa ffe de 
Christo» (EE); «E ajnda porque Philipe 
fora conuertido per Andre» (VC); 
«quamdo forom comuertidos tantos 
milhares» (VC); «aos gẽtios os quaaes 
ãte que fossẽ cõuertidos erã chamados 
caães» (VC); «Ca por elles foy 
comuertida multidõ de gentes» (EE); «o 
homẽ he cõuertido pera deus» (VC); «os 
que nouamẽte sam cõuertidos nõ deuẽ 
seer muyto carreguados per penitẽcia» 
( V C ) ;  « s e e n d o  c õ u e r t i d o s  e 
arreprehẽdidos» (VC); «os gentios auiã 
de seer comuertidos» (VC); «por tal que 
todo nosso temor e deuoçom seja 
conuertida em deus» (VC); «(e as cousas 
asperas) .s .  serã cõuertidas  em 
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manssidoõ» (VC); «Seram cõuertidos ẽ 
a fin» (S); «ou se deuẽ entender que nõ 
seriã cõuertidos de todo os filhos de 
Jsrael» (VC); «e se percã cõ fame os 
pecadores que som conuertidos aa ffe» 
(VC); «Mas agora sooes conuertydos ao 
pastor e bispo de vossas almas» (EE); 
«agora sooes cõuertidos» (EE); «assy 
como dante staua cõuertida e reuolta do 
corpo e dos olhos da carne» (VC).

convertido, subs. (do part. de converter). 
Pessoa que se converteu a determinada 
fé ou religião. Formas: cõuertidos (EE, 
1). Contextos: «Lyra .s. os cõuertidos 
dos gentios ao judayco» (EE).

convertimento, subs. (de converter + 
-mento). Ato ou efeito de converter; 
conversão. Formas: comuertimemto 
(VC, 1); conuertimento (VC, 4; EE, 
1); conuertimẽto (VC, 1); couertimento 
(VC, 1); cõuertimẽto (VC, 4; EE, 
1). Contextos: «e fezeo porque nom 
cuydasse alguem que o comuertimemto 
se fosse tardinheyro nom seria de receber 
nem boo» (VC); «ho conuertimento dos 
judeus aa ffe e aa saude foy deuida pella 
promessa feita aos padres delles» (EE); 
«mas os angeos que ham noticia de nosso 
conuertimẽto» (VC); «sob a specia do 
pã he soomente o corpo per virtude do 
couertimento e do sacramento» (VC); 
«Por cõuertimẽto das gentes» (EE).

convidado, subs. (do lat. medieval 
convitatu-m). Aquele a quem se faz um 
convite; conviva. Formas: conuidados 
(S, 1; VC, 7; EE, 7); cõuidado (VC, 
3);  cõuidados (VC, 22; EE, 5). 
Contextos: «E algũas vezes con ospedes 
e conuidados comy e beby muyto 
mais do que devera» (S); «nõ ouue 
vergonha dos conuidados que aly stauã» 
(VC); «mandou seu seruidor a dizer 
aos conuidados que viessem» (EE); 
«qualquer cõuidado que foor aas vodas 
de Christo e da ygreja ajũtada a elle per 
ffe» (VC); «E porque o senhor ensinou 
os cõuidados a humildade» (VC); «e os 

cõuidados quãdo os chamarõ aa hora da 
çeea escusarõ se» (EE).

convidador, subs. (de convidado + 
-or). Aquele que convida. Formas: 
cõuidador (VC, 1); cõuidadores (VC, 
1). Contextos: «e de outra maneira 
o principal cõuidador que he deus 
lançallos ha fora» (VC); «agora ensina 
os cõuidadores  a auer piedade e 
misericordia» (VC).

convidar, vb. (do lat. medieval convitare, 
este de invitare). Solicitar a presença de 
alguém; chamar para a mesa; convocar. 
Formas:  auia cõuidado (EE, 1); 
comuidam (VC, 1); comuidaste (S, 1); 
comvidado (VC, 1); conuida (VC, 3; EE, 
4); conuidã (VC, 1); conuidado (VC, 1; 
EE, 1); conuidãdo (VC, 2); conuidam 
(VC, 1); conuidame (VC, 1); conuidando 
(EE, 1); conuidandoo (VC, 1); conuidao 
(VC, 1); conuidar (EE, 1); conuidas (VC, 
1); conuidaste (S, 1); conuidauã (VC, 
1; EE, 1); conuide (VC, 1); conuidou 
(S, 1; VC, 1; EE, 2); conuidouas (VC, 
1); conuyda (VC, 1); convidauam (VC, 
1); cõuida (VC, 15); cõuidã (VC, 1); 
cõuidado (VC, 4); cõuidãdo (VC, 1); 
cõuidãdoos (VC, 1); cõuidados (VC, 2); 
cõuidados erã (VC, 1); cõuidando (EE, 
1); cõuidando os (VC, 1); cõuidandoos 
(VC, 1); cõuidanos (VC, 2); cõuidar (VC, 
14); cõuidara (VC, 4); cõuidaras (VC, 1); 
cõuidarẽ (VC, 1); cõuidas (VC, 1; EE, 
1); cõuidasse (VC, 1); cõuidassẽ (VC, 
1); cõuidassem (VC, 1); cõuidaua (VC, 
2); cõuidauã (VC, 2); cõuidaua os (VC, 
1); cõuidauãno (VC, 1); cõuide (VC, 3); 
cõuidẽ (VC, 2); cõuidemollo (VC, 1); 
cõuido (VC, 1); cõuidou (VC, 7; HV, 1); 
cõuidouos (VC, 2); cõuijdãdoo (VC, 1); 
cõuijdamos (VC, 1); cõuijdando (VC, 
1); cõujda (VC, 1); cõuydas (VC, 1); 
cõvidandonos (VC, 1); eram conuidados 
(EE, 1); eram cõuidados (EE, 1); fores 
conuidado (EE, 2); fores cõuidado 
(VC, 1); forõ cõuidados (VC, 2); fosse 
comuidado (VC, 1); fosse conuidado 



560 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

(VC, 1); fosse cõuidado (VC, 1); fossem 
conuidados (VC, 1); foy cõuidado (VC, 
2); he cõuidado (VC, 3); seer conuidados 
(VC, 1); seer cõuidado (VC, 1); seja 
conuidado (VC, 1); seja cõuidado (VC, 
1); sejas cõuidado (VC, 1); sõ cõuidados 
(VC, 1); somos cõuidados (VC, 1; EE, 
1). Contextos: «disse a huũ que auia 
cõuidado a elle e a outros» (EE); «e 
ajnda per vezes elles se comuidam 
pera as auer per sua voontade» (VC); 
«Comuidaste alguũs rricos e nõ proues 
e destelhes a comer muitas viãdas» (S); 
«e serey leuado aa folguança do teu 
parayso comvidado per ty» (VC); «Sam 
Matheus no euãgelho doje nos conuida 
a trabalhar na vinha do senhor» (EE); 
«per nõ consentirẽ aos malles que lhes 
requerẽ. e com que os conuidã» (VC); 
«porque non seja por ventura conuidado 
outro mais honrrado» (EE); «conuidãdo 
a nos que per exẽplo de sua benignidade» 
(VC); «que as pennas dem spanto e 
temor aaquelle que nom conuidam ou 
demouem os guallardoões da gloria» 
(VC); «conuidame pera ello a consijraçõ 
que ey de muytas scripturas» (VC); «o 
preegador esta em pee conuidando a 
pelleja e a obra» (EE); «conuidandoo 
per palaura e per o coraçõ» (VC); «e 
conuidao que descenda» (VC); «Ca ho 
fazer graças: he conuidar e mays dar» 
(EE); «Senhor Jhesu Christo que nos 
conuidas pera ouuirmos as pallauras de 
deus» (VC); «Conuidaste a outros pera 
que bebesen a qual beberia mais ou ha 
beber muito» (S); «o noyuo e a noyua 
eram proues, e por tanto conuidauã 
proues» (EE); «nõ ha hy cousa que nos 
mais conuide a amar que ser primeiro 
vẽcidos de amor» (VC); «e como Absalõ, 
que conuidou a seu jrmãao e despois 
matouo» (S); «e spertou todallas gentes 
e conuidouas que veessem a ouuir 
aquelle soõ» (VC); «mas esta objeiçom 
ou contrairo solue Jeronimo em aquella 
sua epistola em que conuyda o nobre 

rico homẽ que se vãa pera o hermo» 
(VC); «Grande mallicia era daquelles 
que o convidauam» (VC); «aquelle que 
se cõuida e se mete per sy a auer as 
honrras» (VC); «Esta husança he feita 
dos homẽs carnaaes cõuidar aquelles 
que os cõuidã» (VC); «por a qual oferta 
e presente deus he requerido e cõuidado 
pera morar no coraçom do homem» 
(VC); «(E fez per aquella meesma guisa) 
cõuidãdo e prometẽdo gualardõ» (VC); 
«e daasse aos outros requerendoos e 
cõuidãdoos que o façã assy» (VC); «mas 
assy como penitẽtes vijnhã cõ Jesu e cõ 
seus discipollos pervẽtura cõuidados 
per Matheu» (VC); «mas aquelles que 
cõuidados erã» (VC); «e quando ha 
relligiosos e contẽpratiuos asseentase 
cõuidando a folgãça e repouso» (EE); 
«ou por o requerimẽto que faz dellas 
aos homeẽs cõuidando os aas cousas nõ 
limpas ou por razom da obra que faz» 
(VC); «cõuidandoos pera o seu regno» 
(VC); «Cõuidanos dizẽdo (vijndeuos 
a my)» (VC); «e esto nõ he tomar 
abstinẽcia mas cõuidar a luxuria» (VC); 
«e dizia aaquelle que o cõuidara» (VC); 
«e entõ cõ mayor efficacia cõuidaras e 
demoueras os outros» (VC); «Diguã pois 
os deuotos aos outros que os cõuidarẽ 
aos cõuites e aos prazeres e louçaynhas» 
(VC); «has de dar tu que sempre nos 
cõuidas que te roguemos» (VC); «e 
porque amoestasse e cõuidasse os fiees» 
(VC); «e que elles o cõuidassẽ e teuessẽ» 
(VC); «em a qual cousa soomente 
deffende que os nom requeressem ou 
cõuidassem» (VC); «quando o senhor a 
cõuidaua que emẽdasse sua vida» (VC); 
«(e nõ quiserõ vijnr) nẽ creer as scripturas 
que os cõuidauã» (VC); «e cõuidaua os 
ou requeria que bastassem o alimpador» 
(VC); «porque vija que nõ estaua 
prestes para hir aa festa cõuidauãno 
e queriam que fosse em Jherusalem» 
(VC); «mas que alguẽ de seu grado e 
sem requerimento cõuide o jmijgo e 
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aja sua familiaridade» (VC); «e que 
ante cõuidẽ aquestes taaes que os ricos 
e conheçẽtes e que façam os cõuites» 
(VC); «mas sollamente gemamos auendo 
door e cõuidemollo» (VC); «pera o qual 
vos eu cõuido preguãdouos» (VC); «assi 
que nẽhuũ o nõ cõuidou para comer» 
(HV); «e cõuidouos per viuer justamẽte 
e pera obrarẽ bẽ» (VC); «enduzẽdoo 
e cõuijdãdoo que ouuesse de vẽder e 
traher a Christo» (VC); «e cõuijdamos 
o mallicioso nosso imijgo cõ fruyta» 
(VC); «mas engualhãdo e cõuijdando 
(que o trahese)» (VC); «e aquelle que 
o cõujda per boo exẽplo» (VC); «tu 
cõuydas os choros das virgeẽs» (VC); 
«cõvidandonos pera esto diz assy antre 
as outras cousas» (VC); «mas os que 
eram conuidados non forõ dignos» 
(EE); «Quando fores conuidado aas 
vodas non te asseentes no primeiro 
logar» (EE); «empero cõ razõ se chama 
propriamẽte resurreçõ ha dos justos e 
daquelles que per ella forõ cõuidados» 
(VC); «Nom deuia alguũ fiell christãao 
que fosse comuidado aas vodas da 
ygreja metersse adeãte» (VC); «que 
quãdo fossem conuidados aas vodas 
nom se assentassem no primeiro e no 
mas alto lugar» (VC); «ou porque foy 
cõuidado (como entraste aqui?) antre a 
cõgregaçõ dos fiees» (VC); «cõ razom 
he que onde deus he cõuidado falleça 
o vinho da allegria temporal» (VC); 
«nõ he sem razõ de seer cõuidado tal 
e tã grande hospede» (VC); «A terceira 
razom por dar enformaçõ ao proximo 
que aja voontade e seja conuidado pera 
fazer outra tal obra» (VC); «E tu pois 
nuu te vaae e e aleuanta aa bandeyra 
da cruz ante que cõ as ryquezas e 
auondanças sejas cõuidado e engalhado 
do mũdo» (VC); «como estes sobreditos 
sõ cõuidados por se criar dãbas partes 
caridade obra meritoria he» (VC); «aa 
limpeza da carne somos cõuidados nesta 
epistolla» (EE).

convinhável, adj. (do lat. medieval 
convenabile-m, este de conveniens, entis, 
pelo francês convenable). Conveniente; 
oportuno. Formas: comuynhauel (EE, 1); 
comvinhauees (VC, 1); conuinhaues (S, 
1); conuijnhauees (VC, 1); conuinhauees 
(S, 3; VC, 2); conuinhauel (S, 16; TC, 
2; VC, 19; EE, 3); conujnhauel (S, 1; 
VC, 1); cõuinauel (S, 1); cõuinhabel 
(TC, 1); cõuinhauees (S, 2; TC, 1; 
VC, 5); cõuinhauel (S, 10; TC, 1; VC, 
33; EE, 7); cõuinhaues (S, 1; TC, 1); 
cõujnhauel (S, 1; VC, 3); cõuynhauel (S, 
1); cõvinhauel (S, 1). Contextos: «Por 
que nom era tenpo comuynhauel» (EE); 
«saz som comvinhauees e perteençentes 
ao misterio da cruz» (VC); «muytas 
molheres beijandoas e ẽ alguũs logares 
e tẽpos non conuinhaues» (S); «em 
comer e vestir no jnuerno e no veraão 
conuijnhauees» (VC); «das cousas que 
ao homẽ son neçesarias e conuinhauees» 
(S); «Se non quis yr ouuir as missas e 
as pregaçoões ao tempo conuinhauel» 
(TC); «teẽ proposito de satisfazer ẽ 
tempo e logar conuinhauel» (EE); «que 
ja nõ seja dita augua conujnhauel pera 
lauar» (S); «A terçeira pella segurança 
que he cõuinauel en tres partes» (S); 
«E se foysse cousa cõuinhabel que 
alguũ ouuese dadiuinhar» (TC); «o 
dereito lhe chama castidade cõiulgal 
e castidade deue de mãteer saluo nos 
tempos cõuinhauees e certos» (TC); 
«este ou andaua em obra cõuinhauel 
ou nõ se nõ fazia conuinhauel» (TC); 
«Eles me chamarõ per taaes palauras e 
nomearõ as quaees nõ erã cõuinhaues ao 
meu nome» (TC); «E se he cõujnhauel 
a huũ e estreyta ao outro cõ aquelle 
a quẽ he cõuinhauel pode casar e cõ 
ho outro nom val o matrimonio» (S); 
«asentado en sua cadeyra ante ho altar 
ou en outro lugar cõuynhauel» (S); «nõ 
era cõvinhauel a uaron» (S).

convinhavelmente, adv. (de convinhável 
+ -mente). De modo conveniente; opor-
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tunamente. Formas: conuinhauelmente 
(VC, 2; EE, 2); conuinhauelmẽte (VC, 
4); conujnhauelmente (VC, 1); cõue-
nhauelmente (VC, 1); cõuinhauel mẽte 
(VC, 1); cõuinhauelmente (VC, 3); 
cõuinhauelmẽte (S, 2; VC, 7; EE, 1); 
cõuynhauelmẽte (VC, 1). Contextos: 
«as pallauras e feitos de Christo muyto 
conuinhauelmente pode screuer» (EE); 
«Bem conuinhauelmẽte forõ mostrados 
em huũ momẽto de tempo as cousas 
deste mũdo e terreaaes» (VC); «Co-
nujnhauelmente o senhor escolheo tal 
maneyra de morte por liurar e absoluer 
a culpa do primeyro desviamento e 
pecado» (VC); «em o qual loguar muy 
cõuenhauelmente declara o apostollo 
a figura da cruz» (VC); «E porque 
elles nõ podiã acoymar aquelle que 
cõuinhauel mẽte se escusaua» (VC); «e 
des aquella hora desleguado o freo da 
lingoa cõuinhauelmente quando husa 
da oraçõ» (VC); «he quãdo ho homẽ 
non pode cõuinhauelmẽte segũdo seu 
estado viuer e sustentarse ssen o que ten» 
(S); «Cõuinhauelmẽte pois disse Pedro 
que leixar a todas cousas primeiramẽte 
porque nom reteue cousa algũa» (VC); 
«este pode muy cõuynhauelmẽte scriuer» 
(VC).

convir, vb. (do lat. convenire). Concordar; 
admitir; interessar; condizer. Formas: 
comuẽ (S, 2; EE, 7); comuem (S, 1; 
VC, 4; EE, 28); comuen (S, 1; EE, 4); 
comuijnha (VC, 1; EE, 1); comvem (S, 
1; EE, 2); comveyo (VC, 1); conuẽ (S, 
22; VC, 66; HV, 1; EE, 64); conueẽ (S, 
1; VC, 1); conueerõ (VC, 1); conueesem 
(VC, 1); conuem (S, 10; VC, 45; C, 
1; EE, 135); conuen (S, 7; EE, 10); 
conuene (VC, 5); conuenha (VC, 1; EE, 
4); conueo (VC, 5; EE, 1); conuẽvos 
(VC, 1); conuijnha (VC, 11; EE, 1); 
conuijnhã (EE, 1); conuijnham (VC, 
1); conuijnr (VC, 1); conuinha (VC, 
8; EE, 5); conuinhã (VC, 1; EE, 1); 
conuinhalhe (EE, 1); conujnha (VC, 

1; EE, 1); conuyer (VC, 1); conuynha 
(S, 1); convem (S, 1; EE, 1); convijndo 
(S, 1); cõuẽ (S, 9; TC, 2; VC, 56; C, 1; 
EE, 9); cõuẽ vos (VC, 1); cõueem (VC, 
1); cõueeo (VC, 1); cõueesem (VC, 1); 
cõueesse (VC, 1); cõuem (S, 6; TC, 2; 
VC, 33; HV, 1; EE, 60; RP, 2); cõuemlhe 
(EE, 1); cõuen (S, 6); cõuene (VC, 3); 
cõuenha (VC, 4); cõuenhã (EE, 1); 
cõuẽnos (TC, 1); cõueo (VC, 4; EE, 
1); cõuier (VC, 1); cõuiesse (VC, 2); 
cõuijmria (VC, 1); cõuijnha (VC, 19); 
cõuijnhã (VC, 1); cõuijnhã lhes (VC, 
1); cõuijnr (S, 1; VC, 1); cõuijr (VC, 1); 
cõuijra (VC, 1); cõuinha (S, 2; VC, 11; 
EE, 3); cõuinhã (VC, 1); cõujnha (VC, 
1); cõuyeste (VC, 1); cõvẽ (S, 1); cõvem 
(VC, 1; C, 1; EE, 1); cõvenha (VC, 1); 
cõvynria (VC, 1). Contextos: «E dyz 
Grisostimo que esta palaura comuẽ» 
(S); «comuem a saber: Pam sancto de 
vida perdurauel e vasso de saude pera 
sempre» (S); «O ssegũdo da saude 
corporal se comuen aa saude dalma» 
(S); «ja nom comuijnha de se fazer 
tal obra» (VC); «E destas tres partes 
da penitemçya comvem haqui dizer e 
primeyramente da comtriçom» (S); «mas 
comveyo dar a nos tam limpa vida» (VC); 
«porẽde conuẽ aqui dizer de cada huũ 
ẽ spiçiall a quẽ se deuẽ confesar» (S); 
«E todas estas cousas conueẽ aaquilo 
que dise Jhesu Christo» (S); «Nom he 
de entẽder que depois conueerõ ou se 
conhoçerom carnalmente» (VC); «Ante 
que conueesem» (VC); «Eu enuio o meu 
anjo, conuem a saber a Johã Bauptista 
que fez vida angellica» (EE); «Dicto da 
esmola, conuen dyzer da oraçom que 
he a ssegũda parte da satisfaçom» (S); 
«porque nom nos avenha peruentura 
pestillencia. conuene saber» (VC); 
«posto que segũdo a estoria nõ lhe 
conuenha» (EE); «entom lhe conueo 
mais teer vida acompanhada» (EE); 
«E por tãto nõ ajaaes tristeza mas 
conuẽvos auer alegria» (VC); «ca a ella 
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como he verdadeira madre conuijnha» 
(EE); «Segũda na humanidade fazẽdo 
muytos millagres os quaaes conuijnhã 
a soo deus» (EE); «Mas todos seus 
testimunhos non eram perteencentes 
nen concordauã nem conuijnham» (VC); 
«aos quaaes nõ pode conuijnr nẽ cõ elles 
caber algũa falssidade» (VC); «por que 
nõ conuinha ao logar honde ha punhã» 
(EE); «E diserõ os sacerdotes (que non 
conuinhã de meterem e lãçarem aquelles 
dinheiros na archa do thesouro da ygreja) 
dõde os tirarõ» (VC); «e quando lhes auia 
de fallar conuinhalhe que posesse huum 
veeo diãte» (EE); «O qual o mundo nam 
tem, conujnha empero temello» (EE); 
«e se conuyer de filhar o sacramento da 
comunhom» (VC); «o qual a myn non 
conuynha» (S); «aquelo convem pedir 
que perteeçe ao homẽ dessejar» (S); 
«ataa ser demandado e convijndo ante 
seu juiz» (S); «gardemos as orelhas 
que nõ ouçã o que nõ cõuẽ» (TC); «Se 
querees regnar cõ o crucificado cõuẽ 
vos que tomees a cruz per seu exẽplo» 
(VC); «porque os homeẽs amã e buscã no 
presente as cousas dilectosas e cõueem cõ 
o vinho» (VC); «e cõueeo lhe por razom 
do seu padeçimento» (VC); «ante que 
acordassem de cellebrar as sollennidades 
das vodas. ou ante que cõueesem» 
(VC); «he cousa que cõueesse a tam 
grãde sanctidade» (VC); «algũas uezes 
algũus iuyzes nom iulgã dereito cõuem 
a saber temor, cobiiça, et cetera» (TC); 
«E as speçias que comuũmente cõuem 
a comer» (RP); «e nõ cõuem dormir em 
aquelle dia» (RP); «e o que offender a 
huũ destes pequeninos que em mym creẽ 
cõuemlhe seer ao seu pescoço atada hũa 
muito grande pedra e seja deytado na 
profumdeza do mar» (EE); «cõuen aqui 
tractar do sacramẽto que he ordenado a 
multyplicaçom spiritual dos fiees» (S); 
«contra as quaaes poõe Christo paciencia 
de tres maneyras. cõuene saber» (VC); 
«a forma ou fecçom da obra cõuenha 

cõ a voontade e desejo daquelle que a 
mandou fazer» (VC); «Falla as cousas 
que cõuenhã aa saã ẽsynança» (EE); 
«e cõuẽnos a fazer em tal maneyra com 
aiuda de Deus» (TC); «pello qual lhe 
cõueo teer vida acompanhada» (EE); «e 
que seja prestes aos officios humildosos 
segũdo cõuier a seu stado» (VC); «tal 
doõ que cõuiesse a nos seruos» (VC); 
«porque entõ nõ cõuijmria nẽ seria licito 
de proueer delles aos pareẽtes» (VC); «E 
outrosi per outras tres razões cõuijnha 
de Christo morrer» (VC); «porque asaz 
lhe cõuijnhã ambas» (VC); «Porque para 
comerẽ o pam sem formẽto cõuijnhã 
lhes que sete dias fossem limpos e 
sem pecados» (VC); «ou fose casada 
cõ omem que teuese tal mẽbro que nõ 
podese cõuijnr» (S); «derectamente 
lhe podera cõuijr aa letera aquello que 
diz o sancto Job» (VC); «nom cõuijra 
por saluaçõ da alma soffrer algũa boa 
vergonha» (VC); «Como quer que ha 
declaraçom do pater noster cõuinha 
melhor despois do bautismo» (S); «em 
a qual aos ministros e seruidores delle 
cõuinhã soomẽte entrar» (VC); «porque 
assy cõujnha na ygreja primitiua por 
demostrarẽ que todallas cousas se 
gouernauã per prouidẽcia diuinal» (VC); 
«E per vẽtura nõ te cõuyeste cõmigo por 
huũ dinheiro de jornal» (VC); «Duas 
maneiras som de pecados, cõvẽ a saber: 
pecado venial e pecado mortal» (S); 
«por bẽ de paz e cõcordia nos cõvem 
tornarmos aos custumes» (C); «per 
razom aaquello que cõvenha cõ verdade» 
(VC); «a qual cousa nõ cõvynria se elle 
fosse seu filho» (VC).

convite ,  subs. (do catalão convit , 
relacionado com o lat. convitare). Ação 
de convidar. Formas: comuite (TC, 
1; VC, 1; EE, 1); comuites (EE, 1); 
conuicte (VC, 1); conuite (TC, 1; VC, 
20; EE, 6); conuites (S, 4; VC, 2; EE, 
1); conuyte (EE, 1); cõuicte (VC, 1); 
cõuite (VC, 56; EE, 4); cõuites (S, 1; VC, 
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9; EE, 2); cõuyte (EE, 1). Contextos: 
«Porque a uoomtade segura he assy 
como huũ comuite cotidiano» (VC); «E 
como o padre cõ prazer ho reçebeo e 
lhe fez grãde comuite» (EE); «e husaua 
vianda cõmuũa e comia ẽ comuites e 
vodas» (EE); «e leuam ao conuicte 
de mestura outros que som toruados 
em os beẽs que teẽ» (VC); «Andar de 
conuite em comuite» (TC); «Andar de 
conuite em comuite» (TC); «O cuydado 
seguro he conuite continuo» (EE); «O 
.xliiij. que curan mais dos conuites que 
dos hofiçios diuinaees» (S); «non em 
conuites de rycos» (EE); «Terçeiramente 
quem foy ho meestre e cozinheiro no 
conuyte» (EE); «e nõ queria entrar ao 
cõuicte» (VC); «e elle aparelha o cõuite 
e ẽparamẽta a salla» (VC); «pero nõ 
lhe deuemos dar manjares delycados e 
deleytosos nen fazer cõuites de grande 
custa» (S); «se pregunta primeiramente, 
que seruidores ouue em aquelle cõuyte» 
(EE).

convosco, pron. pes. (do lat. cum + 
voscum). Na vossa companhia; em vós. 
Formas: cõ vosco (VC, 15; HV, 1); com 
vosco (VC, 5; HV, 1; EE, 1); comvosco 
(VC, 3); conuosco (S, 1); conuossco (S, 
1); convosco (VC, 3); cõvosco (VC, 
11). Contextos: «Porque sempre os 
pobres auerees cõ vosco a que poderes 
fazer aquello» (VC); «com vosco som 
atees o fim do mũdo» (VC); «paz seja 
com vosco» (EE); «Paz seja comvosco» 
(VC); «Manueles habrayco, en nossa 
linguagẽ quer dizer Deus conuosco» 
(S); «o señor seja conuossco» (S); «E 
ex que eu convosco som» (VC); «ca eu 
som cõvosco que farey todallas cousas 
leues e ligeiras» (VC).

copa, subs. (do lat. cuppa-m). Taça; copo. 
Formas: copa (VC, 3). Contextos: «E 
esto foy afigurado no que seruia de copa 
a el rey pharao» (VC); «com o punho 
tirou elle hũa copa ou vaso que tragia 
consigo na aljaueyra e britouo» (VC); 

«E esto foy afigurado no que seruia de 
copa a el rey pharao» (VC).

çopegar, vb. (do cast. zopegar). O 
mesmo que sopegar: coxear. Formas: 
çopegando (VC, 1). Contexto: «e andam 
çopegando pera dous cabos» (VC).

copeiro, subs. (do lat. medieval copariu-m). 
O que prepara e distribui as bebidas. 
Formas: copeiro (VC, 2). Contextos: 
«e os tres magos veeram a Bethleem por 
agoa da graça eternal a qual reçeberõ do 
copeiro cellestrial» (VC); «em Bethleem 
auia de nascer o copeiro cellestrial 
que daua agoa de graça a quẽquer que 
ouuesse seede» (VC).

cópia, subs. (do lat. copia-m). Transcrição 
ou reprodução de um texto original; 
abundância. Formas: copia (S, 1; VC, 
3; C, 1); copya (VC, 1). Contextos: «da 
qual deue ser dada copia e trelado» (S); 
«e se ha copia de auguas corrẽtes» (VC); 
«fazendo fundamẽto que os abades e 
capelães poys teẽ copia de liuros» (C); 
«entõ tomã grãde copya de peyxes» 
(VC).

copilação, subs. (do lat. compilatione-m). 
O mesmo que compilação: ato ou 
efeito de compilar; coleção ou recolha 
de textos. Formas: copilaçom (S, 1). 
Contexto: «propuse de trabalhar de 
fazer hũa breue copilaçom das coussas 
que neçesarias som aos saçerdotes» (S).

copilar, vb. (do lat. compilare). O mesmo 
que compilar: coligir; reunir. Formas: 
copillou (VC, 1); copilou (S, 1). 
Contextos: «O senhor sob compendio 
de pallauras dando forma de orar a seus 
discipollos copillou e comprehendeo a 
soma e a auondança de todallas cousas 
que se deuẽ pedir» (VC); «Este liuro 
he chamado Sacramẽtal o qual copilou 
e sacou das sagradas sprituras Crimẽte 
Sãchez de Verçial» (S).

copioso, adj. (do lat. copiosus, a, um). 
Abundante;  numeroso. Formas: 
copiosa (VC, 3; C, 1); copioso (VC, 1). 
Contextos: «nõ soomẽte he grande mas 
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(copiosa) ou muy avondosa» (VC); «A 
qual he juridica, razoada e copiosa» (C); 
«copioso e avondoso he o remijmento de 
Christo» (VC).

copo, subs. (do lat. medieval cuppu-m, 
este de cuppa, vaso). Pequeno vaso 
sem asa que serve para beber. Formas: 
copo (VC, 1; EE, 3; RP, 1); copos (EE, 
4). Contextos: «Em aquella escudella 
e per aquelle copo ou vaso ou calez o 
meestre e senhor com seus discipollos» 
(VC); «ho copo cheeo nom se myngua: 
mas ho vazyo» (EE); «a triaga seja delida 
em ho vaso ou copo em que ha tomares» 
(RP); «pedirom en a meea noyte azeyte 
em seus copos» (EE).

çopo, subs., adj. (do cast. zopo). O mesmo 
que sopo: torto de um pé. Formas: çopo 
(VC, 3); çopos (VC, 9). Contextos: «E 
se tu leixaste de veer os jogos e te foste 
a ygreja tu coregeste e aderençaste o 
pee çopo» (VC); «eu sõ pobre ẽ graça 
e virtude e fraco em bẽ obrar e çego 
em bem conheçer e çopo em auer boõa 
affecçom» (VC); «e o doctor neyçeo. e o 
caminheiro çopo. e o prelado negligẽte» 
(VC); «E outros som mãcos e çopos 
em a execuçom da maa voõtade» 
(VC); «Aquelles que pecã per fraqueza 
humanal se entẽde per os çopos que nõ 
endereçã seus passos per o caminho da 
justiça» (VC).

copra, subs. (do lat. copula-m). O mesmo 
que copla: estrofe de uma canção. 
Formas: copras (EE, 1). Contexto: 
«porque com suas cantigas e copras 
fezessem chorar aos outros» (EE).

cópula, subs. (do lat. copula-m). União 
sexual; ato sexual. Formas: copula (S, 
4); copulla (TC, 1; VC, 2). Contextos: 
«e asi he acabado e perfecto matrimonyo 
e a este acabamẽto nom sse requere 
copula carnal» (S); «am cõ elas copulla 
carnal» (TC); entom sera a bẽauenturada 
copulla de Christo» (VC); «ante da 
copulla carnal licitamẽte pode cada huũ 
dos sposados entrar em religiõ» (VC).

cor, subs. (do lat. colore-m). Coloração. 
Formas: coor (S, 1; VC, 2; C, 1; EE, 
2); coores (C, 3; EE, 2). Contextos: 
«nem deue vestyr panos de coor nen 
cassar» (S); «e som cobertas de preciosas 
collores a coor meesma das frores he 
a cobertura dellas» (VC); «vermelha, 
verde, amarela, alionada, coor de cravo» 
(C); «tijnham coor de fogo» (EE); «E 
ysso mesmo nom façam os ditos vestidos 
de pano de laã de coores desonestas» 
(C); «vistidos de tam preçiosas coores» 
(EE).

coração, subs. (do lat. vulgar *coratione-m, 
este de cor, cordis). Órgão muscular que 
impele a circulação sanguínea; ânimo; 
consciência. Formas: coraçã (S, 3; 
VC, 3; HV, 1; EE, 2; RP, 3); coraçam 
(HV, 1; EE, 7; RP, 1); coração (VC, 1); 
coraçõ (S, 35; TC, 6; VC, 822; HV, 4; 
EE, 73; RP, 3); coraçõees (S, 10; EE, 1); 
corações (S, 2; VC, 29; EE, 6); coraçom 
(S, 40; TC, 13; VC, 415; HV, 1; EE, 67; 
RP, 1); coraçon (S, 33; TC, 1; EE, 5); 
coraçoões (TC, 2; VC, 174; EE, 35); 
coraçõoes (VC, 2; EE, 1); corraçõ (VC, 
4); corraçom (VC, 3); corraçoões (VC, 
5). Contextos: «quãdo hos reprẽdeo que 
erã ẽcreeos e a dureza do seu coraçã» 
(S); «agraua o ouuido fere o coraçã» 
(RP); «Com coraçam se cree a justiça» 
(EE); «Das cõformidades do coraçam 
e dos outros mẽbros» (RP); «as dictas 
tẽptaçoões que alleuãtes o teu coração» 
(VC); «Pequey pelo coraçõ ẽ cuydando 
muytas maas cuydações» (TC); «por 
ho boõ cheyro e aromatico, se recrea 
o coraçõ e o sprito do homẽ» (RP); 
«ca Deus soo ssabe os secretos dos 
coraçõees e nom outro alguũ» (S); «se nõ 
perdoardes cada huũ a uossos hirmãaos ẽ 
uosos corações» (S); «Primeiramente lhe 
pregũte se pecou per soberba querẽdose 
leuãtar sobre os outros no coraçom» 
(TC); «Quarto das cõformidades do 
coraçom, e dos prinçipaes membros» 
(RP); «De todo teu coraçon amaras 
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a Deus» (TC); «se nom comen teẽ os 
coraçoões em casa cuydando como se ã 
de desembarguar do oficio diuino» (TC); 
«Oo coraçõoes de judeos mais duros que 
pedras» (VC); «e tirar o corraçõ de todas 
outras cousas» (VC); «tu es mais doçe 
no corraçom da quelle que cuyda em ty» 
(VC); «E o libello do repudio que fora 
consentido per Moyses por a sua dureza 
dos corraçoões» (VC). 

corcovado, subs. (do part. de corcovar). 
O que tem corcova; corcunda. Formas: 
corcouados (VC, 1). Contexto: «e soltar 
os quebrãtados e corcouados» (VC).

corcovar, vb. (do lat. concurvare, este 
de cum + curvare). Arquear; ganhar 
corcova. Formas: corcouada (VC, 6); 
corcouado (VC, 3); corcouasse (VC, 
1); corcoue (VC, 1); era corcouada (VC, 
1). Contextos: «Da aruor sem fructo. 
e da molher corcouada e atormẽtada 
do spiritu maao» (VC); «Que cousa he 
mais fea e descõueniẽte que teer o coraçõ 
corcouado em corpo dereito» (VC); 
«porque em quãto segue os desejos 
de baixo corcouasse da dereitura da 
voõtade» (VC); «nẽ me corcoue cõ elles» 
(VC); «era corcouada e andaua» (VC).

corda, subs. (do lat. chorda-m, tripa). 
Feixe alongado de fibras vegetais 
torcidas em aspiral; cabo; fio torcido de 
tripa usado em instrumentos musicais 
e outros utensílios. Formas: corda (S, 
2; VC, 14; EE, 1); cordas (SG, 1; VC, 
20). Contextos: «e com hũa corda o 
metesem na augua dizendo» (S); «ou 
que tragua hũa corda çingida ou fferro» 
(S); «dizẽdolhe que ante cortase a corda 
da barca» (VC); «Se o musico tira 
muito pela corda da violla quebrase» 
(EE); «que nom sejam ferramẽtas 
madeiras cordas nauios» (SG); «fez huũs 
azorragues de cordas» (VC).

cordante, adj. (do lat. cordante-m, part. 
presente de cordare). O mesmo que 
concordante. Formas: cordantes (VC, 
1). Contexto: «e que peçã as cousas 

perteençentes e con aa saluaçom 
cordantes aa ordenaçõ de deus» (VC).

cordão, subs. (do francês cordon). Corda 
Pequena e fina. Formas: cordõ (VC, 1); 
cordões (C, 2). Contextos: «A çinta ou 
cordõ dos segũdos he a justiça a qual 
se faz per rigor da disciplina» (VC); 
«nem nas maãos joyas douro nem de 
prata nem cordões que se lhe pareçan» 
(C); «estabeleçemos que se guarde dos 
çintos çingidoyros, cordões e ataquas 
que trouxerẽ» (C).

cordeiro, subs. (do lat. vulgar cordariu-m, 
este de cordus, que nasce tarde). Cria de 
ovelha; anho. Formas: cordeiro (S, 4; 
VC, 115; EE, 20); cordeiros (VC, 13; C, 
1; EE, 1); cordeyro (S, 3; VC, 45; EE, 
2); cordeyros (VC, 3). Contextos: «os 
quaees declarou o cordeiro que tijnha a 
chaue de Dauid» (S); «E taaes voõtades 
virginaaes seguem o cordeiro de toda 
puridade» (VC); «Como ovelha seera 
leuado aa morte e callara como cordeiro 
ante o tosador» (EE); «eu vos emuyo 
como cordeiros em meeyo de lobos» 
(EE); «A quinta por que cada dya vsemos 
do cordeyro verdadeiro que foy fygura» 
(S); «o qual sacrificãdo huũ proprio 
cordeyro offericia a deus sacrificio por 
os pecados de todos» (VC); «e mãdallos 
ha star huũs .s. os cordeyros aa deestra 
parte» (VC).

cordel, subs. (do provençal cordel). Corda 
fina; baraço. Formas: cordel (VC, 1). 
Contexto: «porque o cordel de tres 
ramos nom se quebrantara» (VC).

cordial, adj. (do lat. medieval cordiale-m, 
este de cor, cordis, coração). Afetuoso; 
amistoso. Formas: cordial (VC, 5). 
Contextos: «E assy o muy cordial 
amigo e primo do senhor Jesu» (VC); 
«Paramentes aos exẽplos da paixom do 
senhor encorporandoa a ty per compaixõ 
cordial dedentro» (VC); «mas com 
madura e cordial cuydaçom e deteẽça 
em ella» (VC); «leyxou nos exemplo 
de gramde e cordial deuoçom» (VC); 
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«beyjou cadahuũ dos discipollos com 
amor muy grãde e cordial» (VC).

cordialmente, adv. (de cordial + -mente). 
De forma cordial; afetuosamente. 
Formas:  cordialmente (VC, 3); 
cordialmẽte (VC, 1). Contextos: «que 
a tam cordialmente emcomendaua ao 
seu discipollo» (VC); «E assy como te 
oolhou alguẽ mais graciosamente nẽ 
ouue de ty cõpaixõ mais cordialmente» 
(VC); «como o senhor Iesu Christo 
cordialmẽte e aficadamẽte ensinou 
per vezes muytas os discipollos que 
guardassẽ amor e caridade» (VC).

cordo, subs., adj. (do cast. cuerdo). 
Prudente; ajuizado. Formas: cordo (S, 
2; TC, 1); cordos (TC, 1). Contexto: «e 
eclesiastico ou segral ou sen dignidade, 
cordo ou louco» (S); «se homẽ o molher 
se mancebo se uelho se liure se seruo se 
ha alguum oficio ou dinidade, ou se he 
cordo se samdeu» (TC); «fazendo obras 
que mais perteecẽ a sandeus mais que a 
cordos» (TC).

cordoeiro, subs. (de cordão + -eiro). 
Fabricante  de cordas.  Formas: 
cordoeyro (EE, 1). Contextos: «Sam 
Paulo aprendeo a arte de cordoeyro» 
(EE).

cordoveias, subs. (de corda + veias). As 
veias salientes do pescoço. Formas: 
cordoueas (VC, 1). Contexto: «e por tal 
que as arterias e cordoueas que derom 
a voz da trayçõ ouuessem dauer pẽna» 
(VC).

corenta, num. O mesmo que quarenta. 
Formas: coremta (S, 2); corenta (S, 
2); corẽta (S, 1). Contextos: «O sexto 
que aos coremta dias que resurgio em 
essa mesma carne» (S); «faça pendença 
sete anos e jejuũe coremta dyas a pan e 
augua» (S); «E se a quarta, corenta dias» 
(S); «e cada huũ deue jejũar corenta dias 
a pam e augua» (S); «E foy o octauo papa 
despois de San Pedro çẽto e corẽta anos 
depois da naçẽça de Jhesu Christo» (S).

coresma, subs. O mesmo que quaresma. 

Formas: coreesma (TC, 1; C, 5; EE, 16); 
coreesmas (TC, 5); coresma (S, 14; TC, 
13; HV, 1; C, 3; EE, 1); coresmas (S, 3; 
TC, 12). Contextos: «ieiũe .xiiii. anos 
as sestas feyras a pam e agua e sete anos 
as quarta feiras a uiãda de coreesma» 
(TC); «Euãgelho do primeiro domingo 
da coreesma» (EE); «deuẽ iaiũar todos 
os auẽtos e as coreesmas e todas as sestas 
feyras» (TC); «Se comiste na coresma ou 
nos outros dias de ieiuũ uiamda que nom 
fosse de coresma» (TC); «ẽ a metade da 
coresma» (EE); «cada somana jejuũe a 
segũda feira e a quarta e a sesta ẽ pan e 
augua e as coresmas» (S); «deue ieiũar 
duas coresmas a pam e agoa» (TC).

coresmal, adj. (do lat. eclesiástico 
quadragesimale-m). O mesmo que 
quaresmal: respeitante à quaresma. 
Formas: coresmal (TC, 1). Contexto: 
«E mais se poder e deue ieiũar algũas 
coresmas a condoyto coresmal» (TC).

corisco, subs. (do lat. coruscu-m). 
Relâmpago; faísca. Formas: corisco 
(VC, 6); coriscos (VC, 3). Contextos: 
«E era o seu geesto assy como lampado 
ou corisco» (VC); «a qual foy logo 
brytada per hũa pedra de corisco» (VC); 
«Eu vy Sathanas assi como corisco 
do ceeo» (VC); «assy como toruoões 
e coriscos e chuyuas» (VC); «o sexto 
os coriscos ou as prenũciaçoões das 
sentẽças de sobreuẽta e sem cõsijraçõ» 
(VC).

corno, subs. (do lat. cornu-m). Cada um 
dos apêndices ósseos na cabeça de 
certos certos animais; chifre; trombeta 
feita de chifre. Formas: corno (VC, 1); 
cornos (VC, 7; EE, 7). Contextos: «e os 
tirãnos que com o corno de seu poderio 
estoruã e rompẽ os boos» (VC); «e por 
tãto tem dous cornos ou duas pontas a 
qual sciẽcia deue auer» (VC); «entom 
o ceruo remudou e renouou os cornos» 
(VC); «fazẽ mal cõ os cornos: como he 
ho carneiro e ho touro» (EE).

cornudo, adj. (do lat. cornutus, a, um). Que 
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tem cornos. Formas: cornuda (EE, 1). 
Contexto: «porque a cara de Moysem 
se chamaua cornuda» (EE).

coro, subs. (do grego χορός, pelo lat. 
choru-m). Grupo de pessoas que cantam 
juntas; espaço de uma igreja onde os 
monges se juntavam para cantar as 
horas. Formas: choro (VC, 3); choros 
(S, 1; VC, 6; EE, 1); coro (S, 22; TC, 
1; VC, 6; C, 2); coros (S, 2; VC, 5; EE, 
1). Contextos: «e em tãto conto que 
fariam todos huũ choro ou ordẽ per sy. 
e por tanto se diz que cayo a déçima 
ordẽ ou o décimo choro dos angeos» 
(VC); e em tãto conto que fariam todos 
huũ choro ou ordẽ per sy» (VC); «E os 
choros dos angeos ssom presemtes e 
as coussas çelestiaees sse ajuntan aas 
terreaees» (S); «os noue choros dos 
ãjos» (EE); «Acabado o profaço, o coro 
ou os que hy estan cantã» (S); «Quando 
esteueres no coro chama tuas cuidaçoões 
que te aiudem a louuar Deus» (TC); 
«faz mençom dos coros dos ãgeos» (S); 
«porque de cadahuũs de todollos coros 
dos angeos caerom alguũs angeos» 
(VC); «sobre os coros dos anjos» (EE).

coroa, subs. (do lat. corona-m). Adorno 
circular de metal que se coloca na cabeça 
dos reis; símbolo do poder real; galardão; 
tonsura. Formas: coroa (S, 20; VC, 111; 
C, 1); coroas (S, 3; VC, 10; C, 3; EE, 9); 
corooa (S, 1; VC, 1). Contextos: «Teẽs 
e garda o que teẽs por que nehuũ non 
te tome a tua coroa» (S); «e como deus 
permyte que os seus sejã atribullados 
e tẽptados por auerẽ mayor coroa» 
(VC); «deulhe coroa de gloria» (EE); 
«E dizese de coroas por que os clerigos 
rreçeben coroas a semelhança de rreys» 
(S); «Tira tu aos martires as pugnas que 
ouuerom e tirarlhes has as coroas» (VC); 
«nehuũ avera corooa saluo o que bem 
pelhegar» (S); «e soportou doestos e 
escarnehos cospinhos e açoutes e corooa 
de spinhos» (VC).

coroação, subs. (do lat. coronatione-m). 

Ato de coroar; cerimónia em que se 
coroa alguém como rei. Formas: 
coroaçõ (VC, 1). Contexto: «A coroaçõ 
e escarnjmento e a paciẽcia de Christo 
foy figurada em rey Dauid» (VC).

coroar, vb. (do lat. coronare). Colocar 
coroa em; encimar. Formas: coroa (VC, 
1; EE, 2); coroada (VC, 2); coroado 
(VC, 9; HV, 1; EE, 2); coroados (VC, 
2); coroandoos (VC, 1); coroar (VC, 5; 
HV, 4); coroarvos ey (VC, 1); coroasse 
(VC, 1); coroauã (VC, 2); coroemollo 
(VC, 1); coroou (VC, 2); corouo (VC, 
1); era coroado (HV, 1); foe coroado 
(VC, 1); fossem coroados (VC, 1; EE, 
1); foy coroada (VC, 1); foy coroado 
(VC, 2; EE, 1); he coroado (VC, 1); seer 
coroado (VC, 3); seer coroados (VC, 
2); seera coroado (EE, 1); sera coroado 
(VC, 1); som coroados (VC, 1); somos 
coroados (VC, 2). Contextos: «coroa 
deus dẽtro a voõtade hõde nom acha 
faculdade» (EE); «sera depois coroada» 
(VC); «ca elle foy açoutado e coroado 
de spinhas» (HV); «quando elles forẽ alli 
coroados emtõ reçebẽ dãpnaçõ» (VC); 
«E aproueitãlhes coroandoos porque 
quando fazem alguũs malles aos justos» 
(VC); «ou porque per sua paixom nos 
queria coroar no orto do parayso» (VC); 
«e coroarvos ey como vẽcedores» (VC); 
«e por ty foy coroado de spinhas por tal 
que te coroasse nos ceeos» (VC); «outros 
o coroauã despinhas» (VC); «vestamollo 
e coroemollo como a rey» (VC); «e 
uede o vosso rey Salomon cõ a coroa de 
que o coroou sua madre» (VC); «e assi 
como aquelle que esteuera em tormẽto 
e marteyro por elle o corouo» (VC); 
«E era coroado por Rey» (HV); «A 
quarta quando foe coroado de espinhos» 
(VC); «jamais forã achados quaes quer 
que ouuerõ as coroas mais claras que 
fossem coroados saluo per tribullações e 
tẽptações» (VC); «e de pois foy coroada 
per marteyros» (VC); «onde foy coroado 
e ferido na cabeça cõ cana» (EE); «Assy 



569Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

como Christo rey da gloria he coroado 
de coroa de spinhos» (VC); «nom pode 
alguẽ seer coroado se nom vençer» 
(VC); «esto he que nos triguemos de seer 
coroados cõ vida streita» (VC); «mas 
seera coroado de gallardõ eterno» (EE); 
«porque nõ sera coroado se nõ aquelle 
que aperfiar como deue» (VC); «auendo 
fe. sperança e caridade som coroados» 
(VC); «e na morte auer paciencia. por a 
qual somos coroados» (VC).

coroça, subs. (do cast. coroza). Jurisdição 
abusiva sob a capa da legalidade. 
Formas: coroças (C, 2). Contextos: 
«que falla dos benefiçios que san postos 
em clerigos por coroças» (C); «que falla 
dos benefiçios que sam postos ẽ clerigos 
por coroças» (C).

coroço, subs. (do grego καρύδιον, pelo 
lat. carudiu-m). O mesmo que caroço: 
parte interior dos frutos dura e lenhosa. 
Formas: coroços (EE, 1). Contexto: 
«come cascas daruores ou huũ pouco 
de feno ou coroços de tamaras» (EE).

corónica, subs. (do grego χρονικά, pelo 
lat. chronica-m). O mesmo que crónica: 
narração de pendor histórico; biografia. 
Formas: coronica (C, 1). Contexto: 
«e foy decrarada per Santiago quando 
na sua coronica mandou que huũs aos 
outros nos confessassemos» (C).

coronista, subs. (de corónica + -ista). O 
mesmo que cronista: aquele que escreve 
uma crónica. Formas: coronistas (EE, 
1). Contexto: «aquelles quatro gloriosos 
coronistas» (EE).

corpo, subs. (do lat. corpus, oris). Físico. 
Formas: corpo (S, 245; TC, 22; VC, 
1265; HV, 10; C, 10; EE, 247; RP, 
4); corpos (S, 8; TC, 5; VC, 190; HV, 
1; C, 4; EE, 23; RP, 13); corpus (TC, 
1). Contextos: «asi como o pan he 
manjar sobre todollos manjares pera 
sostentamemto do corpo» (S); «Deus 
deu ao homem corpo e estatura dereyta» 
(TC); «saar os enfermos do corpo e do 
spiritu» (VC); «trabalhãdo ẽ guardar 

a vnyom do spiritu no atamẽto da paz 
huũ corpo e huũ spiritu» (EE); «he 
gram remedio pera a saude do corpo» 
(RP); «assi como algũa augua com que 
lauam seus corpos» (TC); «ante deue 
seer delles auuda cõpaixõ por as doẽças 
que ham em os corpos» (VC); «porque 
os moradores nõ se apeçonhassen por 
respeito dos corpos mortos» (EE); «As 
vezes jsso mesmo veẽ de corpos mortos» 
(RP); «algũas outras cousas que metem 
em seus corpus» (TC).

corporal, adj. (do lat. corporale-m). 
Relativo ao corpo. Formas: corporaaes 
(S, 4; TC, 4; VC, 70; C, 1; EE, 13); 
corporaaẽs (TC, 1); corporaees (S, 7; 
TC, 2); corporaes (S, 2; VC, 3; C, 3); 
corporal (S, 11; TC, 10; VC, 140; C, 3; 
EE, 40; RP, 1). Contextos: «Has obras 
de misericordya corporaaes sõ sete» 
(S); «Veemos nos aynda nas cousas 
corporaaes que aquella cousa que 
dizemos dereita» (TC); «Paradementes 
.s. cõ os sentidos corporaaes. e consijrae 
com a vontade se ha hy door tal como 
a minha door» (VC); «como dos outros 
beẽs corporaaes spirituaaes exteriores» 
(C); «liurar nos assy das doenças 
corporaaes como das spirituaaes» (EE); 
«as obras sprituaes deuẽ ser prepostas 
aas corporaaẽs» (TC); «Por que por 
esto nom sse emtende que homem non 
deua querer e procurar penas corporaees 
pera seu prouximo» (S); despẽdo estes 
di-as en trabalhos corporaees» (TC); 
«çessemos das obras corporaes que 
embargã as obras de Deus» (S); «Aquelle 
pois que nõ teẽ de que faça esmollas 
corporaes faça as spirituaaes cõ a graça 
e exẽplo da pallaura» (VC); «e os artijgos 
da ffe e obras de misericordia corporaes 
e spirituaes» (C); «e a emfermidade 
corporal se esforça por uirtudes» (S); 
«morte corporal e morte spritual» (TC); 
«a criatura spiritual e corporal he sugeita 
a seruiço de Christo» (VC); «quer 
seja cousa spiritual quer corporal, ou 
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ellemental» (C); «Pella ffe se percalça a 
saude spiritual e corporal» (EE); «muyto 
grande peso e carrega corporal» (RP).

corporal 2, subs. (do lat. corporale-m). 
Pano de linho que o sacerdote estende 
no altar para poisar o cálice e a 
hóstia durante a eucaristia. Formas: 
corporaaees (S, 1); corporaaes (S, 1; VC, 
2); corporaees (S, 27); corporaes (C, 1). 
Contextos: «O .xx. qual quer saçerdote 
que emvoluer clerigo alguũ finado en 
os corporaaees en que emvoluem a 
pala ou nos lançooes con que cobren 
ho altar ou com que alimpan ho calez 
ou vestimentas sagradas faça pẽdemça 
.x. anos e çinco meses» (S); «por que 
todo ho pouoo o posa veer cuberto em 
os corporaaes» (S); «mas de pãno de 
linho soomẽte som feytos os corporaaes 
e a palla» (VC); «o diacono estende os 
corporaees en çima do altar» (S); «non 
ha hy mais de huũ pano de corporaees 
que esta estendido» (S); «todallas 
vestimentas brancas, frontaes, mantẽs 
daltar, cortinas se lauem duas vezes no 
anno, e os corporaes outras duas per 
maão do abade» (C).

corporalmente, adv. (de corporal + 
-mente). Com o corpo; materialmente. 
Formas: corporalmemte (VC, 1); 
corporalmente (S, 1; TC, 2; VC, 23; 
EE, 7); corporalmẽte (VC, 29; C, 1; 
EE, 4). Contextos: «e spiritualmente e 
corporalmemte som curados e abastados» 
(VC); «deua ser punido corporalmente» 
(S); «E em estas tres cousas se comete 
omecidio corporalmente» (TC); «Nunca 
liurou a nemhuũ corporalmente que nom 
ho liurasse spiritualmente» (EE); «e 
aquelle que Maria trouue corporalmẽte 
elle o traz spiritualmẽte» (VC); «por 
que as escripturas do regno de Christo 
ẽtendiam corporalmẽte» (EE).

corpozinho, subs. (de corpo + -zinho). 
Corpo pequeno. Formas: corpezinho 
(VC, 1); corpozinho (VC, 1); corpozinhos 
(VC, 1). Contextos: «mas quando te 

a ty prouguer tirar a alma daqueste 
corpezinho a quall tu em elle poseste» 
(VC); «e quando o visse confrangerse 
com algũas burbulhas que terria no 
corpozinho» (VC); «Seneca diz que nos 
podemos a estes corpozinhos alõguar 
a vida cõ nossa industria se podermos 
tẽperar e refrear os viços e deleitos» 
(VC).

corpulência, subs. (do lat. corpulentia-m). 
Tamanho avantajado do corpo. Formas: 
corpulẽcia (VC, 2). Contextos: «a qual 
corpulẽcia ellas tirarõ da deleitaçõ da 
carne» (VC); «a corpulẽcia ou os corpos 
seram tam claros que nõ encobriram aos 
olhos do outro» (VC).

correar, vb. (de correia + -ar). Prender 
com correia; cingir. Formas: correar 
(VC, 1). Contexto: «e mais aaquelles 
que ha de correar fara cõta das esmollas» 
(VC).

correção, subs. (do lat. correctione-m). Ato 
ou efeito de corrigir; castigo. Formas: 
corecçom (VC, 1); correcçõ (VC, 5); 
correcçom (VC, 6); correçom (VC, 
1); correiçã (VC, 1); correiçam (C, 1); 
correiçõ (VC, 13); correiçom (VC, 11); 
correpçõ (VC, 3); correyçam (VC, 2; 
EE, 1); correyçõ (VC, 1); correyçom (S, 
1). Contextos: «Da caridosa corecçom 
do treedor de Judas» (VC); «na liçõ 
que lhes dã ou na correcçõ e castigo 
que lhes fazẽ» (VC); «como aquelle 
que pereçe per culpa seja socorrido 
per castigo e correcçom fraternal» 
(VC); «Outorguame os açoutes da tua 
correcçom paternal» (VC); «e quando 
homẽ cree que a correçom aproueitara 
acerca da quelle que entende castiguar e 
reprehender» (VC); «conselho correiçã 
do jrmaão que anda errado» (VC); «os 
quaaes per si mesmos e sem correiçam 
nẽ amoestaçam doutrem fazem o que 
deuem» (C); «e em testimunho aos 
gẽtios da sua correiçõ e ẽmenda» (VC); 
«e que a correiçom mais empeeçesse a 
ygreja» (VC); «A quinta cousa he forte 
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disciplina e aspera correpçõ para reger 
os seus çinco sentidos corporaaes» 
(VC); «nom se deuem alongar per 
algũas de tardanças porque nom se 
perca o tẽpo da correpçõ por tardar» 
(VC); «ensinãça ou correpçõ ou o mãjar 
do corpo» (VC); «Ao spiritusancto he 
dada a correyçam» (EE); «O duodecimo 
cõselho da correyçõ do prouximo» 
(VC); «Non dei cõselho aos que mo 
demãdaron, non gardey o Evangelho 
de Jhesu Christo na correyçom de meu 
proximo» (S).

corredio, adj. (do lat. medieval corredius, 
a, um). Que corre com facilidade; 
fluente. Formas: corredia (VC, 1). 
Contexto: «porque entõ mana e se faz 
corredia» (VC).

córrega, subs. (feminino de córrego, este 
do lat. corrugu-m, canal de água). O 
mesmo que córrego ou corga: ribeiro; 
riacho. Formas: corregas (VC, 1). 
Contexto: «porque a augoa corre dos 
outeiros e cabeços pera as corregas dos 
valles» (VC)

corregedor, subs. (de corregido + -or). 
Magistrado que está acima dos juízes 
de uma comarca. Formas: corregedor 
(VC, 14; C, 2; EE, 1); corregedores 
(C, 1). Contextos: «(emuiarõ os 
ministros algozes do) adeantado ou do 
corregedor os quaaes elles allugarõ por 
soldada» (VC); «nehuũ corregedor nẽ 
meirinho nẽ juiz sagral nõ conheça dos 
exçessos dos clerigos» (VC); «a este 
Cirino fizera Çesar Augusto corregedor 
de Siria pera a reger» (EE); «Item 
ẽcomẽdamos e defendemos a todollos 
meirinhos, corregedores, alcaides, 
juizes, mordomos» (C).

correger, vb. (do lat. corrigere). Corrigir; 
emendar; endireitar; polir; melhorar; 
rever. Formas: coregẽdo (VC, 1); 
coregemos (VC, 1); coregeo (S, 1); 
coreger (S, 3); coregera (VC, 1); 
coregeste (VC, 1); coreguas (VC, 1); 
correga (VC, 3); corregamos (VC, 1); 

corregas (VC, 1); correge (S, 1; VC, 
6); corregẽ (VC, 1); corregee (VC, 1); 
corregelos (S, 1); corregemos (VC, 2); 
corregendo se (VC, 1); corregendoa 
(VC, 1); corregeo (VC, 6); correger (S, 
13; TC, 1; VC, 30; HV, 2; C, 3; EE, 1); 
corregera (VC, 3); corregeram (VC, 1); 
corregeras (VC, 1); corregerẽ (VC, 4); 
corregerem (VC, 2); corregerõ (VC, 1); 
corregerom (EE, 1); corregerse (VC, 1); 
corregessẽ (HV, 1); corregestes (VC, 1); 
corregi (S, 2); corregia (VC, 2); corregia 
os (VC, 1); corregida (TC, 1; VC, 2); 
corregidas (VC, 1); corregido (TC, 1; 
VC, 2); corregua (VC, 5; C, 1); correguã 
(VC, 2); correguasse (VC, 1); corregy 
(S, 2); corrigẽdo (VC, 1); corriger (VC, 
1); corrigerẽ (VC, 2); corrigeste (TC, 
1); for corregido (VC, 2); foy corregido 
(VC, 3); he corregido (VC, 1); seer 
corregidas (VC, 1); seerẽ corregidas 
(VC, 1); seram corrigidos (VC, 1). 
Contextos: «andar cada dia do çeeo aa 
terra como abelhas que andã curssando 
dos cortiços aas flores coregẽdo e 
apostando muy bẽ todo» (VC); «e mais 
perijgosamẽte se nos nõ coregemos» 
(VC); «Se pecar en ty teu jrmãao, 
coregeo e castigo antre ty e elle mesmo 
soo» (S); «E se nõ quesere enmẽdarse 
nẽ coreger, deuẽ buscar a vyda por 
ofiçios» (S); «resurreiçõ coregera 
tres cousas em a natureza» (VC); «tu 
coregeste e aderençaste o pee çopo» 
(VC); «e tees em nome de Jesu donde 
coreguas os actos nom boos» (VC); 
«e arreprendido que se correga» (VC); 
«ẽ a vigillja daquesta vida corregamos 
nossas lãpadas e obras» (VC); «E jngrato 
es pois que oje tees ẽ que te corregas e 
speras ho outro dia o qual nõ he çerto» 
(VC); «Como quer que estes cada huũ 
correge segũdo ho poder que tem» (S); 
«muitos som os que corregẽ a outros» 
(EE); «Aquelle dia cuydaae cõ toda 
vossa teẽçom e corregee a vida. mudaae 
os custumes» (VC); «E deuemos dar 
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conselho aos nosos proximos quando 
errarem, corregelos e castigalos» (S); 
«De guardar he pois e avisar que se per 
o açoute dagora nõ nos corregemos que 
nõ sejamos dãpnados cõ a aspereza e 
crueldade que ha de vijnr» (VC); «E 
se aquelles que o cõtigo castigarẽ e 
amoestarem nẽ ouuir corregendo se 
dize o a ygreja» (VC); «atees que a caue 
adubãdoa e corregendoa per emendados 
vicios» (VC); «a qual o corregeo ou 
castigou de seu error» (VC); «E se 
alguũs me querian correger e increpar» 
(S); «se se nõ querẽ correger deuẽ de 
seer escomũgados» (TC); «nõ os deixa 
logo mas fazeos correger atee que nõ 
aja mays esperança de melhoria» (EE); 
«primeiramente corregera aquella 
mingua e minoria que ha nos que morrerã 
meninos» (VC); «e corregeram as cõtas 
das suas obras que auiã de dar cuydado» 
(VC); «mas dereyto fezeras se per a sua 
voontade. e tençom te corregeras» (VC); 
«e fazẽ alguũs beẽs fingidos ou malles 
pubricos. e som agora açoutados cõ os 
açoutes dos pecados por se corregerẽ» 
(VC); «cõuem ouuir pallaura de deos 
os maaos pera se corregerem» (VC); 
«mayormẽte se tu tees sperãça que ajnda 
se corregerõ aquelles a que preeguas» 
(VC); «alleuantarõ se todas e corregerom 
suas lãpadas» (EE); «e porem entõ deue 
o homẽ mais de temer e corregerse 
quãdo nom ha temptaçom algũa porque 
segundo Ysidoro» (VC); «e mãdoulhes 
que corregessẽ todas as armas nos 
nauios» (HV); «E dessy porque vos nõ 
corregestes ou ẽmendastes» (VC); «e 
os que me ofẽderõ mais grauemente 
corregi que deuia» (S); «porque nõ ha 
hy quẽ ensine aquelle quãdo erra e que 
corregia os outros quãdo errauã» (VC); 
«e emuoluia os e corregia os fielmẽte» 
(VC); «diz que uio hũa raynha muy 
nobremẽte corregida» (TC); «e nõ 
som per elle pugnidas nẽ corregidas» 
(VC); «Pequey en muyto dormir sem 

mẽsura e iazẽdo de noyte mal corregido 
tractãdo algũas partes de meu corpo 
desonestamẽte» (TC); «e corregua os 
ditos moolhos do dizimo» (C); «mas 
paramẽtes aaquelles que adoeçẽ ou 
que hã tribullaçoões que se correguã» 
(VC); «E correguasse o pensamento» 
(VC); «nõ corregy nẽ castygey aos que 
mal obrauan» (S); «e nõ corrigẽdo a ty 
meesmo per peẽdẽça nõ aproueitarias 
cousa» (VC); «he de cõsirar como he 
grãde deficuldade corriger outros» (VC); 
«Esta ameaça e doesto ou reprehensõ 
lhe fazia o senhor por se corrigerẽ nõ 
nos ameaçaua cõ a dãpnaçõ eternal» 
(VC); «Esta ameaça e doesto ou 
reprehensõ lhe fazia o senhor por se 
corrigerẽ» (VC); «Se non corrigeste a 
uida dos teus subditos» (TC); «porque 
se pubricamente for corregido e perder 
a vergonha sera depois pyor de emendar» 
(VC); «E foy corregido e reuisto com 
muyta dilligencia por os reuerendos 
padres da ordem de sam Francisco 
de Emxobregas» (VC); «porque do 
pecado que aqui nõ he corregido em 
vãao he pedido perdõ» (VC); «as quaaes 
empero segũdo juizo diuinal deuẽ seer 
corregidas e ẽmendadas» (VC); «Para as 
lãpadas verdadeiramẽte seerẽ corregidas 
requerem se tres cousas» (VC); «cedo 
per peẽdença seram corrigidos» (VC).

corregimento, subs. (de correger + 
-mento). Ato ou efeito de correger ou 
corrigir; correção. Formas: corigimẽto 
(VC, 1);  corregimento (VC, 5); 
corregimẽto (VC, 8); corregimẽtos (VC, 
1); corrigemẽto (VC, 1); corrigimento 
(VC, 8); corrigimẽto (VC, 5). Contextos: 
«o qual nõ he pequena parte do castigo 
e do corigimẽto» (VC); «e aquelle que 
castigua e que diz algũas pallauras de 
corregimento» (VC); «Onde a min. e 
aos meus semelhauees fica huũ çouto o 
corregimẽto» (VC); «nõ nos gloriemos 
vaãmẽte em as vestiduras e corregimẽtos 
defora» (VC); «Nõ se defende aqui 
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em este meesmo euãgelho que homẽ 
nõ tome vingãça por corrigemẽto e 
ẽmenda daquelle que mal faz» (VC); 
«se deue teer e consirar a ordenança do 
corrigimento» (VC); «e o alleuantamẽto 
das ondas do rijo perteençe o corrigimẽto 
dos dilleytos carnaaes» (VC).

corregível, adj. (correger + -ível). O 
mesmo que corrigível: que pode ser 
corrigido. Formas: corregiuees (VC, 
1); corregiuel (VC, 1). Contextos: 
«mas emdureçidos e nõ corregiuees 
blasphemaaes e ajnda arenegaaes» (VC); 
«nõ te sahyas do templo da minha alma 
faze me seer corregiuel e cõcordante a 
ti» (VC).

correia, subs. (do lat. corrigia-m). Tira de 
couro para atar ou cingir. Formas: correa 
(VC, 4; EE, 2). Contextos: «Nom som 
digno de desatar a correa do seu çapato» 
(VC); «correa de pelles cruees e duras de 
animallias feitas» (VC); «de cujo çapato 
nam som digno desatar a correa» (EE).

correio, subs. (do provençal corrieu, pelo 
cast. correo). Correspondência; o que 
leva e traz informações; mensageiro; 
bolsa. Formas: coreo (VC, 1); correeyo 
(VC, 1); correo (VC, 12; EE, 1); correos 
(S, 1; VC, 11). Contextos: «Martha 
ministrou mas coreo a reçeber Christo e 
o ministerio que fazia pera Christo era» 
(VC); «correeyo ou moço da strebeira» 
(VC);  «mas correo  t r igosamẽte 
braadando per dictos e per feitos» (VC); 
«Aquy se poõe ho louuor do correo 
Joham Baptista» (EE); «Os correos e 
mesegeyros que ham de andar caminhos 
por os grãdes senhores» (S); «ajnda que 
teuesse correos ou talleigos em que se 
guardauam as cousas que tragiam os 
fiees» (VC); «e assi fazẽ muytos que teẽ 
os correos e rẽdas da ygreja» (VC); «e 
offiçiaaes que teẽ os correos ou bolssos 
dos moesteiros para os husos dos frades» 
(VC).

corrença ,  subs. (do lat .  medieval 
currentia-m).  Diarreia. Formas: 

corrença (RP, 1). Contexto: «em alguũ 
que teẽ corrença ou fluxu do ventre» 
(RP).

corrente, adj. (do lat. currente-m, part. 
presente de currere). Que corre; fluente; 
que está em uso. Formas: corrente 
(VC, 2); corrẽte (VC, 3); corrẽtes (VC, 
3). Contextos: «val dez da moeda 
corrente»; «e de my regato de delecto 
corrente e de my cõprimẽto» (VC); 
«fonte de augua nadiuel e corrẽte 
pera sempre na vida eternal» (VC); 
«A terceyra cousa he que tenha rijo 
corrẽte darredor» (VC); «e a beber daua 
qualquer augua corrẽte» (VC); «valiã 
.ccc. dinheiros da moeda que corria 
assy que cadahuũ daquelles vallia .x. 
dos corrẽtes» (VC); «sõ testimunhas as 
gotas do sãgue corrẽtes ẽ terra» (VC); 
«e se ha copia de auguas corrẽtes» (VC).

correr, vb. (do lat. currere). Andar a 
grande velocidade; circular; escorrer. 
Formas: corẽ (VC, 1); coreram (EE, 
1); corra (VC, 4; EE, 1); corram (C, 1); 
corramos (VC, 3); corras (VC, 2); corre 
(VC, 27; C, 2; EE, 5); corrẽ (VC, 9; EE, 
2); corre me (VC, 1); corrẽdo (VC, 19; 
HV, 1); corree (VC, 1); correm (VC, 
4; EE, 2); correndo (VC, 16; EE, 5); 
correo (S, 1; EE, 3); correr (TC, 3; VC, 
16; EE, 3); correr nos (VC, 1); correra 
(VC, 2); correrã (EE, 1); correram (VC, 
2); correras (VC, 1); correres (VC, 2); 
correria (VC, 1); correriã (VC, 2); corres 
(VC, 1); corresse (VC, 4); corressem 
(VC, 3); correste (VC, 1); correy (EE, 
2); corria (VC, 12; C, 1); corriã (VC, 
10); corrias (TC, 3); corro (VC, 1; EE, 
1); corrya (VC, 6; EE, 1); corryam (VC, 
1); corya (EE, 1); curriã (VC, 1); seer 
corridos (VC, 1). Contextos: «nõ corẽ 
reguatos ou rijos dagoa viua» (VC); 
«coreram a huũa parte e a outra» (EE); 
«e per bẽ querẽça e amor corra de my 
aos proximos» (VC); «nẽ em jardĩjs que 
pellas ditas crastas corram» (C); «por 
tal que corramos com grande alegria» 
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(VC); «que eu te veja a ti correr e tu 
nõ corras» (VC); «agora nõ querem 
pagar desta moeda, que ora corre» (C); 
«Irmaãos non sabees que os que corrẽ 
em carreira todos correm» (EE); «e corre 
me cõ todas tuas merçees» (VC); «E 
vereis vijr caualleyros e outras pessoas 
muytas corrẽdo aa çidade pera mercar 
dos judeus» (HV); «Corree que asaz 
atees ora tardastes» (VC); «Irmaãos non 
sabees que os que correm na carreyra» 
(EE); «andariã correndo per os altares cõ 
os geolhos em terra» (VC); «o sangue e 
a augue que sayo do costado de Jhesu 
Christo correo taa terra» (S); «largamẽte 
correo atee o Tyber» (EE); «assy como 
forte e gigãte a correr o caminho de 
toda a nossa miseria» (VC); «deuemos 
de correr nos e consijrar aa ẽtẽçõ nossa 
e cõsciencia» (VC); «e cõ grãde aguça 
correra a ellas» (VC); «resprãdeçeran 
os justos e como gomos em ho canaueal 
correrã a hũa parte e aa outra» (EE); «E 
correram andando per as ruas e praças e 
cidades e per os outros loguares» (VC); 
«quã ledamẽte correras a recebello» 
(VC); «E se correres ãte ella e ficar de 
tras de ty nõ fugiras aa lugar alguũ» 
(VC); «Onde correria tãta dureza se nõ 
aas pedras semelhauees a ella» (VC); 
«Se alguẽ desse ouro ou thesouro todos 
correriã a elle muyto mais o deuẽ fazer 
aaquellas cousas que som em os çeeos» 
(VC); «Porque cortas por chama porque 
te guardas do aar porque corres de 
balde?» (VC); «e que corresse e veesse a 
ley do euãgelho» (VC); «mas corressem 
per o caminho dos mandados do senhor» 
(VC); «e nõ sẽ sẽtido de door correste 
as espinhas das paixões» (VC); «Correy 
vos outros assy que o tomees» (EE); 
«assy mesmo o sãgue corria do senhor 
ẽ terra» (VC); «Aquestes dous corriã» 
(VC); «corrias teu caualo per logar que 
nõ he acustumado pera correr» (TC); 
«corrias por onde nõ era de custume» 
(TC); «eu corro apressadamẽte aa fonte 

da piedade» (VC); «tanto que huũ lago 
que estaua açerqua: corrya sangue» 
(EE); «sayã e corryam muytas lagrimas 
de dia e de nocte» (VC); «por tãto se 
diz que Hercolles tantos passos corya 
de huũa carreyra e emtom descanssaua» 
(EE); «assy buscauã e buscãdo curriã a 
elle» (VC); «muyto mais nõ deuẽ de seer 
corridos nẽ malquistos» (VC).

corresponder, vb. (do lat. correspondere). 
Apresentar semelhança; estar em 
conformidade com; equivaler. Formas: 
corresponde (VC, 1). Contexto: «A 
primeyra he o substancial gualardõ da 
vida eternal que corresponde aa rayz da 
obra caritatiua» (VC).

corretor, subs. (do lat. correctore-m). 
Aquele que corr ige ou cast iga. 
Formas: corretor (VC, 1). Contexto: 
«e medianeyro e testimunha do senhor 
e corretor do juiz» (VC).

corrida, subs. (do part. de correr). Ato de 
correr; correria. Formas: corrida (EE, 
1); corryda (EE, 1). Contextos: «nos 
poõe diãte a corrida para que tornemos 
aa joya da vysom diuina» (EE); «e como 
cõprisse Johã sua corryda dezia» (EE).

corrieiro, subs. (de correia + -eiro). O 
mesmo que correeiro: aquele que fabrica 
correias e outros objetos de couro. 
Formas: corrieiros (C, 1). Contexto: 
«E os çapateiros, Corrieiros, Tenoeiros, 
Alfayates» (VC).

corrimento, subs. (de correr + -mento). 
Ato ou efeito de correr; secreção 
corporal. Formas: corrimẽto (VC, 3). 
Contextos: «o quã bẽ auenturado o 
corrimẽto e ajũtamẽto da cõpanha» 
(VC); «mas em o suor se nota ho feruor 
ẽ o sãgue o preço. em ho corrimẽto a 
avõdãça» (VC); «Desta parte que he 
corrimẽto de suor de sãgue» (VC).

c o r r o b o r a ç ã o ,  s u b s .  ( d o  l a t . 
corroboratione-m). Ato ou efeito de 
corroborar; confirmação. Formas: 
corroboraçom (S, 1).  Contexto: 
«Confirmaçon tomou este nome de con, 
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que quer dizer em huũ, e firmaçõ, que 
quer dizer corroboraçom e esforço» (S).

corroborar, vb. (do lat corroborare). 
Confirmar; comprovar. Formas: 
corroborar (VC, 1); corroborou (VC, 1); 
serees corroborados (VC, 1). Contextos: 
«e por corroborar e frotificar nossa 
fraqueza» (VC); «procurou campos: e a 
longos tempos affirmou e corroborou» 
(VC) ;  «serees corroborados  ou 
fortificados em minha ffe» (VC).

corroer, vb. (do lat corrodere). Roer aos 
poucos; desgastar; carcomer. Formas: 
conrrooem (VC, 1). Contexto: «Cõ 
razom pois se conrrooem e apertã as 
entradanhas e tremẽ os coraçoões» (VC).

corromper, vb. (do lat. corrumpere). 
Estragar; adulterar; perverter; viciar; 
violar. Formas: auia corrũpida (VC, 1); 
conronper (TC, 2); conrõpeeo (TC, 1); 
corrompa (VC, 1); corrompas (VC, 1); 
corrompe (S, 1; VC, 4; EE, 5); corrompẽ 
(VC, 3; EE, 1; RP, 1); corrompem (VC, 
1); corrompeo (VC, 1; EE, 1); corromper 
(S, 1; VC, 6; EE, 4); corrompera (VC, 
1); corromperiã (VC, 1); corrompese 
(S, 1); corrompida (VC, 2); corrompido 
(EE, 1); corronpe (S, 2); corronpen (S, 
1); corronpeo (S, 1); corronper (S, 1); 
cõrronperõ (S, 1); corronperse (S, 1); 
corronpo (S, 1); corrõpa (TC, 1; VC, 
1); corrõpã (VC, 1); corrõpe (VC, 5; C, 
1; RP, 3); corrõpẽ (S, 1; VC, 2; RP, 1); 
corrõpẽdo (VC, 1); corrõpẽdoos (VC, 
1); corrõpem (S, 1); cõrrõpem (TC, 1); 
corrõpendo (VC, 1); corrõpendoas (EE, 
1); cõrrõpeo (TC, 3); corrõper (S, 1; 
TC, 1; VC, 3; EE, 2); corrõpera (VC, 
1); corrõpẽte (RP, 1); corrõpida (VC, 
3); cõrrõpida he (TC, 1); corrõpido 
(VC, 2; C, 1); corrõpidos (VC, 3); 
corrumper (VC, 1); corrumpida (VC, 
1); corrũpa (VC, 1); corrũpe (VC, 3); 
corrũpem (VC, 1); corrũpendo (VC, 
1); corrũpida (VC, 1); corrũpido (VC, 
1); he corronpido (S, 1); he corrũpida 
(VC, 1); seer corrompydo (S, 1); seer 

corrõpidos (VC, 1). Contextos: «aquelle 
pecado auia corrũpida a carne» (VC); 
«se trabalhou de conronper a boa fama 
doutrem» (TC); «Se conrõpeeo uirgem» 
(TC); «nom sea corrupto ou corrompa» 
(VC); «Nom corrompas a escriptura do 
tytollo» (VC); «O .xxiij. daquele que 
pubricamẽte corrompe alguũa virgem» 
(S); «procedem humores e fumos 
peçonhẽtos que corrompẽ ho aar» (RP); 
«per suas doctrinas e exẽplos corrompem 
e dampnam a vida e custumes dos boos» 
(VC); «Assy o pecado toda a massa 
da humanal linhagẽ corrompeo na 
reuellia do primeiro homẽ» (EE); «nõ 
deue corromper a ffe do casamemto» 
(S); «a qual sem fim durara que se nõ 
corrompera nẽ mudara» (VC); «porque 
per esta se dampnariam e corromperiã 
todallas booas obras» (VC); «asi como 
o que põee bõ vinho ou outra coussa ẽ 
huũ vaso çujo corrupto sse muito hy esta 
dapnasse e corrompese» (S); «a virgem 
Maria madre de Jhesu nom corrompida» 
(VC); «Ca non pode seer tirado nen 
corrompido» (EE); «assy como auga 
estando queda sse corronpe» (S); «como 
a corronpen por dinheiro e como a dilatan 
e alomgam» (S); «e ao que menospreça 
mata sse pode, corronpeo» (S); «Dizem 
que como quer que possam çelebrar cõ 
ho vinho azedo ou mofosso que sse quer 
corronper ou mudar» (S); «assy todallas 
que della desçenderom trouxerom 
comsigo corrupçom e cõrronperõ ha 
alma» (S); «nunca sse pode quitar sem 
corronperse em corpo» (S); «Ha paz eu a 
corronpo com braados e o calar rronpo» 
(S); «Outro corrõper uirgẽ ou fazer a 
outro que a corrõpa» (TC); «O balsamo 
puro e sem outra mestura conserua os 
corpos que se nõ corrõpã nẽ apodreçã» 
(VC); «se corrõpe ho aar em substãçia e 
qualidade» (RP); «dos quaaes se corrõpẽ 
os spiritos vitaes» (RP); «e vaãse a 
obra da maldade corrõpẽdo os homeẽs 
per maas pallauras e maaos exẽplos» 
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(VC); «assy os homẽs per maos exẽplos 
corrõpẽdoos» (VC); «Mas sse nõ 
corrõpem estas palauras» (S); «ẽ toda a 
terra crecẽ e cõrrõpem e cõprẽdẽ» (TC); 
«e chamauã lhe Beel por razom do nome 
de Bello corrõpendo o vocabulo» (VC); 
«conuẽ a saber, ao herege corrõpendoas 
cõ falsa ensynança» (EE); «E a grãde 
forniqueyra que eno seu grãde fornicio 
cõrrõpeo a terra» (TC); «E por que ella 
nũca se pode corrõper, o carater nunca 
sse pode quitar» (S); «nos auemos de 
corrõper e apodreçer e seer comestos 
pellos bychos» (EE); «quinto o qual 
se nõ corrõpera» (VC); «quando da 
jmpressam celestrial corrõpẽte ho aar» 
(RP); «era atormẽtada a bẽauenturada 
virgen nõ corrõpida de pois da ascensom 
de Christo aos ceeos» (VC); «cõrrõpida 
he agora a terra no fornicio» (TC); 
«como o santo matrimonio seja per ellas 
corrõpido e aviolado.» (C); «nem seer 
quebrantados cõ temor de perijgoo: nẽ 
corrõpidos por amor do mundo» (VC); 
«e tal que se nom pode corrumper» 
(VC); «nom soomente o leixou deus 
nom corrumpida e sem mouimento» 
(VC); «nẽ ha hy cousa que o tãto 
dampne e sollape e corrũpa» (VC); «mas 
certamẽte todo aquello a que se ajunta 
corrũpe e tiraa ao seu sabor» (VC); «E 
por esto taaes specias assy cõsijradas 
corrũpem em algũa maneira e desuyam 
a voontade encaminhada aas cousas 
de çima» (VC); «corrũpendo e fazẽdo 
pecar» (VC); «teem a boca corrũpida 
e dampnada» (VC); «nasçer do ventre 
nõ corrũpido da virgem Maria» (VC); 
«assy o omen ouçioso he corronpido de 
pecados e ho corpo e a alma destruydos» 
(S); «per sua graça alimpa a alma que 
he corrũpida per desuayrados pecados» 
(VC); «mas glorificado que nom podesse 
padeçer nem morer nẽ seer corrompydo» 
(S); «nõ poderã ja seer corrõpidos nẽ 
geerados» (VC).

corrompimento, subs. (de corromper + 

-mento). Ato ou efeito de corromper; 
corrupção; adulteração; desvirgamento. 
Formas: corrompimento (VC, 2); 
corrompimẽto (EE, 1); corrõpimento 
(S, 1; VC, 1; HV, 1); corrõpimẽto 
(HV, 1; EE, 2); corrõpimẽtos (VC, 1); 
corrumpimẽto (VC, 1); corrũpimento 
(VC, 1). Contextos: «sempre ficou 
sem corrompimento» (VC); «sem 
corrompimẽto da virgyndade de nossa 
senhora naçeeo ho filho» (EE); «ca 
ho pecado nõ he coussa algũa natural, 
mas corrõpimento de bem» (S); «e 
que molher virgẽ podesse cõçeber sem 
corrõpimẽto e semẽte de homẽ» (HV); 
«Ca pestenença ouue em a çidade de 
Jherusalem pello corrõpimẽto do aar dos 
corpos mortos» (EE); «e per sua virtude 
se tolhẽ ao mũdo de baixo as pestillẽçias 
e corrõpimẽtos» (VC); «seer quite e 
afastada da delleitaçom dellas e do 
corrumpimẽto que elles fezerẽ» (VC); «e 
lançou fora da virgem sem corrũpimento 
e pecado a singullar fremosura daquella 
muy fremosa flor» (VC).

corrupção, subs. (do lat. corruptione-m). 
Ato, processo ou efeito de corromper; 
decomposição. Formas: corruçam (C, 
1); corruçom (EE, 1); corrumpçon (S, 
1); corrupçã (C, 1; EE, 1); corrupçam 
(VC, 1; EE, 1); corrupçõ (S, 2; VC, 22; 
EE, 4; RP, 1); corrupçom (S, 1; VC, 
14); corrupçon (S, 2; EE, 1); corupçõ 
(S, 1); currupçõ (S, 2); currupçom 
(S, 2); currupçon (S, 1); curupçõ (S, 
1). Contextos: «vista a corruçam da 
gente» (C); «he a corruçom da natureza 
humana» (EE); «se a corrumpçon das 
palauras he tan gramde que sse mude 
o ẽtendimento dellas» (S); «podesse 
dizer mays verdadeiramẽte corrupçã 
dos boos custumes» (C); «segue se 
algũa corrupçam e destruyçam» (VC); 
«pella corrupçam da carne» (EE); 
«ou de corrupçõ de pauees» (RP); 
«trouxerom comsigo corrupçom e 
cõrronperõ ha alma» (S); «assy todallas 
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que della desçenderom trouxerom 
comsigo corrupçom e cõrronperõ ha 
alma» (S); «E se ha corrupçon he tall 
que fique a significaçõ das palauras» 
(S); «A primeyra por o ceo material que 
Deus formou que he corpo puro e segũdo 
natura mui simples e sem corupçõ» (S); 
«E o pam deue ser sen leuedadura e sem 
formẽto, que significa currupçõ» (S); 
«por que no corpo de Jhesu Christo nõ 
a hy currupçom algũa» (S); «enganey 
algũas pesoas que mereçiam pena e 
currupçon» (S); «faz ao homẽ seer mãso 
pera ha curupçõ» (S).

corruptela, subs. (do lat. corruptela-m). 
Corrupção. Formas: corruptela (S, 1). 
Contexto: «mas he efecto e corruptela 
e nichil» (VC).

corruptível, adj. (do lat. corruptibile-m). 
Que pode ser corrpomido; corrompível. 
Formas: corruptiuees (VC, 7; EE, 1); 
corruptiuel (VC, 8; EE, 4); coruptiuel 
(VC, 1). Contextos: «por que cõ 
cobijça queria occupar em cousas 
corruptiuees aquelle que he despẽsador 
das cellestriaaes» (VC); «os corpos dos 
sanctos que agora som corruptiuees 
expressos pesados» (EE); «mas demostra 
o seu regno nom seer humanal nem 
corruptiuel» (VC); «porque reçebã a 
coroa corruptiuel» (EE); «por demostrar 
que ja nõ staua cõ elles em as ondas 
daquesta vida coruptiuel mas que se 
passara ao stado da vida mortal» (VC).

corrupto, subs., adj. (do lat. corruptus, 
a, um, part. passado de corrumpere). 
Corrompido; estragado; depravado; 
perverso; que não é virgem. Formas: 
corructa (S, 1); corrupta (S, 8; TC, 1; VC, 
11); corruptas (S, 5; VC, 3); corrupto (S, 
4; VC, 10; C, 1; RP, 1); corruptos (VC, 
5; RP, 1); corruta (S, 2); corrutos (C, 1; 
EE, 1); corupta (S, 1; EE, 1); currupta 
(S, 1). Contextos: Ho vndeçimo o que 
he bigamo que casou con duas molheres 
ou cõ molher que foy corructa» (S); 
«trazẽ esta corrupçõ da premeira massa 

corrupta de Adam» (S); «clerigo que ha 
duas ordens sagras e se casa com molher 
corrupta» (TC); «E sabendo elle que a 
sua entençom era corrupta» (VC); «Se 
o que bautiza diz palauras corruptas» 
(S); «em restaurãdo e repayrãdo as 
cousas corruptas» (VC); «e despois foy 
corrupto per pecado» (S); «empero nõ 
foy corrupto e podre e tornado em poo» 
(VC); «e assy corrupto feere ho coraçõ» 
(RP); «sam corruptos cõ mallicia de maa 
vida» (VC); «onde ha lugares podres e 
corruptos» (RP); «E sse algũ podese 
auer ajũtamento com corruta e nom 
com virgẽ» (S); «os quaaes san corrutos 
de gaffem» (EE); «deue pregũtar se 
era virgen ou corupta» (S); «E veendo 
nos como os ditos rectores sam tam 
corrutos em fazerem as ditas alianaçõees 
das cousas eclesiasticas» (C); «deue 
pregũtar se era virgen ou corupta» (S); 
«e ysto por que os taaes con sua vida 
corupta e maaos custumes, nõ jnclinẽ 
os catholicos a mal» (EE); «seja cõ maa 
entençõ e currupta nen contra custume 
do luguar» (S).

corrutamente, adv. (de corrupto + -mente). 
O mesmo que corruptamente: de forma 
perversa. Formas: corrutamente (TC, 
1). Contexto: «Nem reuerença falando 
corrutamente nas cosas mũdanaes» 
(TC).

cortadura, subs. (de cortado + -ura). 
Ato ou efeito de cortar; corte. Formas: 
cortadura (VC, 1). Contexto: «A 
cortadura da aruor significaua o 
desfazemento da synagoga» (VC).

cortamento, subs. (de cortar + -mento). 
Ato ou efeito de cortar; corte. Formas: 
cortamẽto (VC, 1). Contexto: «aparta-
mento e cortamẽto da dita maa liãça» 
(VC).

cortar, vb. (do lat. curtare). Talhar; 
retalhar; separar. Formas: corta (VC, 
5); cortã (VC, 2); cortaa (VC, 1); cortãa 
(VC, 1); cortada (EE, 1); cortado (VC, 
1; HV, 1); cortãdo (S, 1); cortados (S, 
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2; VC, 2); cortam (S, 1; VC, 3; EE, 
3); cortan (S, 1); cortando (VC, 2); 
cortandoo (EE, 1); cortao (VC, 1; EE, 
1); cortar (VC, 5; HV, 3; EE, 4; RP, 
1); cortara (VC, 3); cortarẽ (VC, 1); 
cortarem (VC, 1); cortarmos (VC, 1); 
cortarõ (VC, 1); cortarom (S, 1; VC, 1); 
cortarse (EE, 2); cortas (VC, 1); cortase 
(VC, 2); cortasse (VC, 3; EE, 1); cortassẽ 
(VC, 1); cortassem (VC, 1); cortasses 
(VC, 1); cortaste (VC, 2); cortauã (VC, 
4; EE, 2); cortauam (VC, 1); cortayo 
(EE, 1); corte (HV, 1); cortem (VC, 1); 
cortemos (VC, 2; HV, 1); cortou (S, 1; 
VC, 4); forom cortados (S, 1); fosse 
cortada (VC, 1); foy cortada (VC, 3); 
quortada (S, 1); seera cortada (EE, 2); 
seerẽ cortados (VC, 1); ser cortado (EE, 
1); ser cortados (S, 1); sera cortada (EE, 
2); sera cortado (VC, 1; EE, 1); som 
cortados (VC, 1); ten cortada (S, 1); 
ten cortado (S, 1); ten cortados (S, 1); 
teuer cortadas (S, 1). Contextos: «Corta 
depois cada cousa e occasiõ e a suspeita 
de pecado» (VC); «mas estes outros se 
arãcã e cortã como se fossem mẽbros» 
(VC); «vẽ dãpno e temor daquesto que 
diz cortaa» (VC); «Mas cõ temor se deue 
ouuir aquello que diz cortãa ou talha pera 
que occupa a terra sẽ proueito» (VC); «e 
o macho de cujo prepucio nam sera carne 
cortada pereçera de seu pouoo» (EE); «e 
quando o uirõ cortado poserõno a assar» 
(HV); «ou poeendo fogo ou cortãdo 
haruores» (S); «assy como cortados os 
narizes» (S); «E os clerigos que toman 
ordẽ de relegion que chaman conuersos 
cortam os cabelos darredor» (S); «ou os 
cabelos que sse cortan de suso daredor» 
(S); «Per o primeiro somos emsinados a 
nos circuncidar spiritualmente cortando 
e tyrando de nos os pecados» (VC); 
«cortandoo na morte. (como ramo) 
apartado da vide» (EE); «e se ha tua 
maão ou pee te escandelliza cortao: e 
lançao de ty» (EE); «se homẽ nõ quiser 
cortar muytas veas jũtamẽte, emtam 

leyxe yr a vea aberta ou ferida atee o 
retardamẽto do sangue» (RP); «quando 
nos vir allegrar do mall e queeda doutrẽ 
logo nos cortara do corpo» (VC); «os 
quaaes enuiauam os judeos com licẽça 
e mãdado de Pyllatus pera cortarẽ as 
pernas aaquelles enforcados» (VC); «E 
ajnda aquesto de se cortarem as pernas 
por morrerem mais cedo se fazia» (VC); 
«Tanto nos exerçita o sancto desejo 
quanto tirarmos e cortarmos os nossos 
desejos do mũdo e do amor» (VC); «e o 
terçeiro daquelles que cortarõ os ramos 
das aruores» (VC); «sse elle os cortou 
ou lhos cortarom por sua culpa» (S); «E 
porem nõ he em maão dalguũ segundo 
justiça de cortarse alguũ mẽbro» (EE); 
«Porque cortas por chama porque te 
guardas do aar porque corres de balde?» 
(VC); «Cortase ergo aruor que he o homẽ 
na sua morte» (VC); «assi partya o pam 
como se com faca o cortasse» (EE); «E 
ainda pero que a alguũs martires tirassem 
ou cortassẽ a cabeça ou alguũs mẽbros» 
(VC); «e se com o cuytello lhe cortassem 
os braços e maãos e lhe decepases os 
pees» (VC); «Ca ajnda que tu cortasses 
as orelhas ou nembros de cada huũ 
daquelles segundo fez Pedro» (VC); «ẽ 
tõ pode dizer cortaste o meu saco» (VC); 
«cortauã ramos das aruores e punhã os 
no caminho» (EE); «e outros estendiam 
as sayas no caminho e outros cortauam 
ramos de aruores» (VC); «por huũ palpar 
desonesto ou por andar velhaco (cortayo 
etc.)» (EE); «emprestame huũ cuytello 
com que o corte e ẽuiarlhey huũ quarto 
desta carne» (HV); «Poõe a escriptura 
que se cortem e rompam os coraçoões» 
(VC); «e cortemos huũ pedaço de huũ 
quarto e mãdemollo assar» (HV); «sse 
elle os cortou ou lhos cortarom por sua 
culpa» (S); «non ten colhõees que lhe 
forom cortados despois que naçeo» (S); 
«a qual quis o senhor da vinha que fosse 
cortada e arrãcada» (VC); «daly foy 
cortada a culpa da geeraçom humanal» 
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(VC); «e aquela parte do pano en que 
cayo deue seer queymada e quortada e a 
çinsa ẽguarda no altar» (S); «toda aruore 
que nõ faz boõ fructo seera cortada e 
posta no fogo» (EE); «e porẽ deuẽ auer 
temor de seerẽ cortados» (VC); «Duas 
pẽnas son ser cortado e posto no fogo» 
(EE); «toda aruore que non faz boom 
fruyto sera cortada e posta no fogo» 
(EE); «forõ assi feitos per os homẽs aos 
quaaes som cortados os mẽbros» (VC); 
«asy como o que ten cortada a maão» 
(S); «Ho quarto o que ten cortado alguũ 
mẽbro ou algũa ẽfermidade no corpo» 
(S); «ou que ten cortados os mẽbros 
generatiuos» (S); «sse teuer cortadas as 
maãos e os pees» (S).

corte, subs. (do lat. cohorte-m). Palácio; 
cidade onde reside um soberano; curral. 
Formas: corte (S, 9; TC, 1; VC, 29; 
HV, 7; EE, 3); cortes (VC, 6; HV, 
1). Contextos: «nõ ha catamento da 
tua diuinal magestade e da tua corte 
çelestial» (S); «rrelegioso andar en 
corte» (S); «e a todolos sanctos e santas 
da corte celistial» (TC); «que omde quer 
que he o papa aly he a corte romaã» 
(VC); «aa corte ou currall das ouelhas» 
(VC); «e sera feito huũ curral ou corte» 
(VC); «foy çitado aa corte de Roma a 
petiçom de seus filhos que o acusauam» 
(EE); «Tijnha Judas acorrimento dambas 
as cortes e dambas as casas da justiça» 
(VC); «O emperador avia ajuntado 
suas cortes de todos os nobres de seu 
emperio» (HV).

corte 2, subs. (regressivo de cortar). Ato ou 
efeito de cortar; incisão. Formas: «E os 
relegiosos e monjes deuem trazer mayor 
coroa e mays redonda que os clerigos 
seglares pellas rrezões suso ditas. O corte 
delles darredor que non tem começo nẽ 
fym» (S).

cortês, adj. (de corte + -ês). Que usa de 
cortesia; polido; amável. Formas: cortes 
(VC, 1). Contexto: «E se per vẽtura 
ellas podem arremedar pyadosamẽte 

e cortes per que maneira e ordẽ foy 
cõprida» (VC).

cortesão, subs., adj. (do lat. medieval 
cortesanu-m). Pessoa que vive na corte; 
palaciano; delicado. Formas: cortesaão 
(VC, 1); cortesaãos (VC, 4). Contextos: 
«Mas spera tu ajnda atees que aquelle 
nobre barom cortesaão tire de todo os 
pregos das maãos e dos pees» (VC); 
«Da purpura que vestia ou da coroa 
ou dos cortesaãos e caualleiros?» 
(VC); «esto quer dizer dos cortesaãos» 
(VC); «Nem tijnha manjares caros nem 
estremados nem bayxella ou vasos 
muytos e cortesaãos» (VC).

cortesia, subs. (de cortês + -ia). Polidez; 
gesto delicado; mesura. Formas: 
cortesia (VC, 2). Contextos: «forõ 
tralladados aa cortesia angelical» (VC); 
«reprehẽdem a dureza do rico porque 
mais cortesia faziã os caães aa quelle 
pobre mais que o senhor cujos erã» (VC).

cortesmente, adv. (de cortês + -mente). De 
modo cortês; delicadamente. Formas: 
cortesmente (VC, 3); cortesmẽte (VC, 
1). Contextos: «descendeo do monte a 
reçebellos cortesmente» (VC); «o qual 
elle fallando cortesmẽte chamaua moço 
por seer de tal ydade» (VC).

cortiça, subs. (do lat. corticea-m). Casca 
de sobreiro e de outras árvores. Formas: 
cortiça (S, 1; VC, 2). Contextos: «E ha 
ẽueja he huũa aruore que tem as rrayzes 
de malquerença e a cortiça de odio e as 
flores de rrijso e escarneo» (S); «E elle 
leuaua o candyeiro e a candea que auia 
darder e seer posta nom sob a cortiça ou 
sob a medida» (VC); «O cinamomo he 
cortiça de aruor ou casca» (VC).

cortiço, subs. (masculino de cortiça). 
Caixa de cortiça para albergar abelhas. 
Formas: cortiços (VC, 2; C, 1). 
Contextos: «assy como abelhas que 
laurã e fazem ameude seu corso aos 
cortiços e pousando aly as flores» (VC); 
«como abelhas que andã curssando dos 
cortiços aas flores coregẽdo e apostando 
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muy bẽ todo» (VC); «do mel e de toda 
çera que tirarẽ dos cortiços» (C).

cortina, subs. (do lat. cortina-m). Peça de 
pano que serve para cobrir alguma coisa. 
Formas: cortina (VC, 14); cortinas (S, 
1; VC, 1; C, 1). Contextos: «e a cortina 
talhada per meo» (VC); «A alma fiel 
he templo do senhor. cuja cortina se 
talha. quãdo a cortina e a cobertura da 
ypocrisia e de qual quer outro pecado he 
rota e partida» (VC); «estẽde as cortinas 
que estam de huũa parte e da outra do 
altar» (S); «som os cobertimentos ou 
cortinas do templo» (VC); «frontaes, 
mantẽs daltar, cortinas se lauem duas 
vezes no anno» (C).

cortinha, subs. O mesmo que cortina. 
Formas: cortinhas (VC, 1). Contexto: 
«Nõ te louues se desprezaste os leytos 
e cortinhas douro e os anees de pedras 
preciosas» (VC).

corto, adj. (regressivo de cortar). Cortado; 
separado. Formas: corto (VC, 3); cortos 
(VC, 3). Contextos: «e que mereçesse 
assi por ello seer corto e lãçado no fogo» 
(VC); «nõ deuia seer corto do corpo de 
Christo» (VC); «e por tãto mereçerõ 
os judeos seer cortos por fũdo» (VC); 
«depois que todollos menbros forem fora 
e todollos vicios e pecados cortos» (VC).

coruncho, subs. (talvez do lat. curculiun-
culu-m). O mesmo que caruncho: inseto 
que rói a madeira. Formas: corũcho 
(VC, 2). Contextos: «nom possam tomar 
ferrugem nem seer ruydas do corũcho 
e dos vermeẽs» (VC); «nẽ traça nẽ 
corũcho» (VC).

corva, subs. (do lat. medieval corva-m). 
Feminino de corvo. Formas: corua (VC, 
1). Contexto: «asy como a corua aleuãta 
a noz porque leixandoa caer do alto se 
quebre» (VC).

corvã, subs. (do lat. medieval corvana-m). 
O mesmo que corva. Formas: coruaã 
(VC, 1). Contexto: «e maneira que a 
coruaã ou a gralha negra se mudou em 
alua poomba» (VC).

corvo, subs. (do lat. corvu-m). Ave de 
rapina. Formas: coruo (TC, 1); coruos 
(EE, 1). Contextos: «asy como he o 
açor ou falcõ ou gauiã nẽ o coruo» (TC); 
«O que da de comer aas alimarias do 
trabalho e aos frãgoõs dos coruos» (EE).

coser, vb. (do lat. consuere). Unir com linha 
e agulha; costurar. Formas: cosida (VC, 
1); cosido (VC, 1); cossendo (VC, 1); 
cossidas (VC, 1); cossya (VC, 1); cosyda 
(S, 1); cozẽdo (VC, 1); cozer (VC, 1; HV, 
1). Contextos: «deue seer teçida e cosida 
com muytos e desuairados fios» (VC); 
«e poserõlhe huũ manto roxo com hũa 
fiuella e nõ abotoado nem cosido» (VC); 
«e a virgem Maria fiando e cossendo» 
(VC); porque teẽ sayo de muytas peças 
cossidas» (VC); «Mas quando a senhora 
cossya ou fazia algũas outras obras» 
(VC); «nõ traras vestedura cosyda cõ 
lãa e linho» (S); «dizendo que os achou 
Jhesu cozẽdo suas redes» (VC); «entom 
aparelhauam as cousas necesarias per ao 
sabado. em o qual nom conuijnha cozer 
ou obrar algũa cousa» (VC); «e aos 
coyros delles mandaeos cortir e cozer 
huũ cõ outro» (HV).

cossairo, subs. (do italiano corsaro). O 
mesmo que corsário: pirata. Formas: 
cossairo (VC, 1); cossayro (VC, 1); 
cossayros (EE, 1). Contextos: «por tãto 
som chamado cossairo e ladrõ» (VC); 
«disse a Alexãdre o grãde huũ cossayro 
que foy preso» (VC); «(No mar.) de 
cossayros e de fortuna» (EE).

costa, subs. (do lat. costa-m). Terra em 
contacto com o mar; orla marítima; 
declive; lado. Formas: costa (VC, 7). 
Contextos: «staua na costa do mar de 
Guallilea» (VC); «staua na costa do 
dicto mõte» (VC); «nõ ha hy valle que 
nõ tenha costa ou outeiro» (VC).

costado, subs. (de costa + -ado). Flanco; 
lado. Formas: costado (S, 5; VC, 40; 
EE, 1); costados (S, 1). Contextos: «En 
linha que he transversal e esta de costado 
nehuũ non pode casar con algũa de seu 
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linhagem» (S); «quãdo padeçeo en na 
cruz e sayo de sseu costado sangue e 
augua» (S); «iz que nõ foy aquesto dicto 
por tu jazeres do costado folguãdo» 
(VC); «E tu rogua lhe que nõ te leixe 
partir do seu costado mas outorguete 
que vaas com elle e seguillo aa morte o 
aa vida» (VC); «mostroulhes has maãos 
e ho costado» (EE).

costas, subs. (do lat. costas). Parte posterior 
do tronco humano; lombo. Formas: 
costas (HV, 1; VC, 38; C, 1; EE, 3). 
Contextos: «poseromno aas costas muy 
delicadas suas» (VC); «e poserõno em 
huũ poço de costas na augoa» (HV); «e 
nõ querendo tomar a carga alhea sobre 
nossas costas» (C); «elle leuou aas 
costas nossos trabalhos» (EE).

costela, subs. (de costa + -ela). Cada um 
dos doze pares de ossos arqueados da 
caixa torácica; armadilha para apanhar 
ratos. Formas: costella (VC, 1; EE, 1). 
Contextos: «e em ella comeo a ysca 
como na costella ou ratoeyra» (VC); «da 
costella de Adam foy nacida Eua» (EE).

costelação, subs. (do lat. constellatione-m). 
O mesmo que constelação: agrupamento 
de estrelas que formam figuras. Formas: 
costellaçoões (VC, 1). Contexto: «sabe 
declarar e escoldrinhar as costellaçoões 
dos çeeos» (VC).

costranger, vb. O mesmo que constranger. 
Formas: costrãgaaes (VC, 1); costrãgẽ 
(VC, 1); costrãgemos (VC, 1); costrãgen 
(S, 1); costrãgeo (VC, 1); costrãger 
(S, 1; VC, 1); costrãgerõ (VC, 1); 
costrãgida (VC, 1); costrãgido (S, 4; 
VC, 1; C, 1; EE, 1); costramgesse (S, 
1); costrangam (VC, 1); costrange 
(S, 1; VC, 1); costrangea (VC, 1); 
costrangen (S, 1); costrangendoa (VC, 
1); costranger (S, 2); costrangerõ (VC, 
1); costrangiate (VC, 2); costrangida (S, 
1); costrangido (VC, 2); seer costrangido 
(S, 3); ser costrãgidos (S, 1); som 
costrangido (VC, 1); som costrãgidos 
(C, 1). Contextos: «nom costrãgaaes 

a alguem que seja» (VC); «te obliguã e 
costrãgẽ de diuida» (VC); «se dentro das 
nossas voõtades nos costrãgemos e nos 
apartamos» (VC); «se alguũs senhores 
fazẽ e costrãgen çelebrar os diuinaees 
ofiçios» (S); «mas a grãdeza do amor 
o costrãgeo de se lançar ao mar» (VC); 
«deueo compeler e costrãger que aja 
paz e cõcordia con elle» (S); «Empero 
elles o costrãgerõ per rogos que steuesse 
alguũ pouco mais» (VC); «Deuesse 
fazer a peẽdença nõ tardinheira. porque 
esta he a peendença ou arreprendimento 
dos dãpnados nẽ a costrãgida» (VC); 
«he expresso consentimento voluntario 
e non fingido ou costrãgido com as 
pallauras de presente» (EE); «e o 
costramgesse e apremesse que dyssese 
o que hy sabya» (S); «ajnda que o 
costrangam nom chegue a elle» (VC); 
«O terçeiro que costrange e apreme 
os clerigos que tractẽ suas demãdas 
en seu juyzo segral» (S); «porque o 
tempo os costrangea de o enterrarem 
presto» (VC); «se de neçesidade os 
costrangen, son escussados de jejuũar» 
(S); «poella aas costas costrangendoa ou 
fazendolha traer per saudauel e benjno 
constrangimento» (VC); «ho prelado e ho 
juiz deuen costranger e apremer a seus 
herdeiros» (S); «E aquesto o costrangerõ 
os judeos» (VC); «Costrangiate o 
mandado teu que mandaste» (VC); «Ha 
octaua que deue sseer volumptaria e 
nom per força nem costrangida» (S); 
«nom leuado nẽ costrangido nẽ tirado» 
(VC); «he da jurdiçon da ygreja e deue 
seer costrangido entrar en rrelegion» 
(S); «deuẽ ser costrãgidos a cõprir e 
cõsumar o matrimonyo» (S); «nẽ som 
costrangido per neçessidade nẽ força 
algũa» (VC); «Ca poys os leigos som 
costrãgidos que se cõfessem e comunguẽ 
huã vez no anno» (C).

costrangimento, subs. O mesmo que cons-
trangimento. Formas: costrãgimento 
(TC, 2; VC, 2); costrãgimẽto (VC, 6); 
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costrangimento (VC, 2). Contextos: 
«Quem per costrãgimento tal» (TC); 
«Aquelle que he claro per virtudes per 
costrãgimento venha a teer regimento» 
(VC); «mas façoo per costrãgimẽto e 
per mãdado do muj alto» (VC); «Alguũs 
blasfemã per costrãgimẽto» (VC); «per 
costrangimento fez que os discipollos 
entrassem em hũa barca. e que se 
fossem» (VC); «a qual cousa significa 
angaria ou costrangimento» (VC).

costumar, vb. (do lat. medieval costumare). 
Ter por costume; ter o hábito de; 
habituar-se; usar. Formas: costuma (S, 
1; C, 1); costumã (S, 1); costuman (S, 
1); costumarõ (VC, 1); costumauam 
(VC, 1); custuma (VC, 1); custumã 
(HV, 1; C, 3; EE, 1); custumada (VC, 
1); custumadas (VC, 1); custumam 
(VC, 1); custumarã (C, 1); custumarẽ 
(C, 1); custumasse (EE, 1); custumaua 
(EE, 1); custumẽ (C, 1); custumou 
(VC, 1); eram custumados (EE, 1); 
seja custumado (VC, 1). Contextos: 
«mas se outra maneira se costuma de 
fazer en algũas outras ygrejas, cada 
hũa faça ssegũdo seu costume» (S); 
«ẽ algũas terras nõ se costumã jejũar» 
(S); «e aynda que costuman chamar 
a estes taaes esposoyros de presente 
nõ som esposoyros» (S); «e filhos das 
aues de boamẽte comẽ do mãjar de que 
costumarõ comer seus parentes padres 
e madres» (VC); «e o costumauam de o 
outorguar» (VC); «em que se custuma 
fazer muytas viãdas» (VC); «bem asy 
como o custumã os vossos cristaãos» 
(HV); «porque em ellas he ja custumada 
e exercitada» (VC); «graue cousa he auer 
homẽ mingoadas cousas custumadas 
e dos viços» (VC); «ou seruia assi 
como custumam fazer os homẽs em as 
casas de seus amigos» (VC); «e que 
esto vsaram e custumarã asi per tantos 
tempos» (C); «e custumarẽ dar liçẽça aos 
pescadores que pescã os ditos sauees» 
(C); «e a excellẽçia de outro custumasse 

comuũmente» (EE); «vijrãlhe beenzer e 
partyr e dar o pam como custumaua fazer 
antre seus discipollos» (EE); «cumpre 
que se custumẽ a obrar virtuosamẽte» 
(C); «sera pera sempre cõ elle segũdo 
custumou e desejou em o mũdo» (VC); 
«porque nan eram custumados de ouuir 
taaes cousas delle» (EE); «Itẽ que 
ameude seja custumado aa sobjeiçom» 
(VC).

costume, subs. (do lat. consuetudo, inis, 
pelo francês antigo coustume). Hábito; 
uso. Formas: costume (S, 40; VC, 51; 
C, 2; EE, 7); costumes (S, 7; VC, 20; 
C, 1; EE, 1); cusstume (S, 1); custume 
(S, 18; TC, 6; VC, 116; C, 18; EE, 20); 
custumes (S, 2; TC, 4; VC, 86; C, 11; EE, 
11); custumẽs (VC, 1). Contextos: «E 
ysto segũdo o costume da ygreja rromaã» 
(S); «da qual statua ou ymagẽ tomarõ por 
costume por teer os caldeos» (VC); «falla 
do costume da terra dos palestinos» (EE); 
«que quer dizer que tãgen aos costumes 
e a uida do omẽ» (S); «nom podẽ nẽ 
proueita aa ffe nẽ a boos costumes» 
(VC); «conuẽ a saber aa saude delles e aa 
preegaçam da ffe e dos costumes» (EE); 
«E este he o cusstume que sse guarda 
comũmẽte» (S); «A quarta se fez aquel 
pecado se nom como he custume de se 
fazer» (TC); «falla de deus a custume do 
homem senhoso» (EE); «segundo era o 
custume dos judeus» (EE); «segundo 
ho custume da ley» (EE); «por custume 
do liure aluidro» (EE); «ẽformam os 
custumes que os homens deuem auer» 
(S); «Pequey ainda mostrãdo de mi 
sanctidade e honestidade e outros boos 
custumes» (TC); «e que era cõtrairo aos 
maaos custumes dos phariseos» (VC); 
«por que dos autos e obras virtuosas 
cõtinuas se geerã e fazẽ os abitos e 
custumes virtuosos» (C); «era vindo a 
enformar e emsynar nos em custumes e 
emxemplos» (EE); «dos maaos custumẽs 
segũdo aqui he contheudo de tres 
maneiras ha hy formẽto» (VC).



583Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

costura, subs. (do lat. medieval costura-m, 
este de consuere). União das partes 
costuradas. Formas: costura (VC, 6); 
custura (VC, 1). Contextos: «porque 
nom tijnha costura» (VC); «e dizesse 
que he sem costura» (VC); «mas ay que 
agora por nossos pecados a vestidura de 
Christo sem custura» (VC).

cota, subs. (do frâncico *kota, pano de 
lã, pelo francês cotte). Armadura usada 
pelos cavaleiros. Formas: cota (VC, 1). 
Contexto: «huũs tragem cota darmar. 
balteyo ou çinto darmas» (VC).

cota de malha, subs. Armadura de malha 
de ferro usada pelos cavaleiros. Formas: 
cota de malha (VC, 1). Contexto: «O 
amor he lorigua ou cota de malha que 
se nõ pode falsar lãça de sy os dardos e 
seetas vay se meter nos perijgos» (VC).

cotidianamente, adv. (de cotidiano + 
-mente). O mesmo que quotidianamente: 
diariamente. Formas: cotidiana mẽte 
(VC, 1); cotidianamẽte (VC, 1). 
Contextos: «cõseruadores de eterna 
memoria: que cotidiana mẽte vossa 
serenissima magestade» (VC); «e 
cotidianamẽte reçebe acrescentamẽto» 
(VC).

cotidiano, adj. (do lat. quotidianus, a, 
um). O mesmo que quotidiano: que 
ocorre diariamente; comum. Formas: 
cothidiano (VC, 3); cotidiana (VC, 
8); cotidianas (VC, 1); cotidiano (VC, 
8); cotidianos (S, 1). Contextos: 
«mas a seruidõ de voõtade deuota he 
marteiro cothidiano» (VC); «o qual 
he a oraçõ pensosa e cotidiana» (VC); 
«A quarta razõ por repairamẽto das 
queedas cotidianas» (VC); «ardẽdo 
cõ desejo cotidiano» (VC); «O pam 
nosso cotidiano da nollo oje» (VC); «E 
aquy pode fazer ha confissom sse vijr 
que faz mester por razom dos pecados 
cotidianos que faz homẽ cada dya muy 
de ligeiro» (S).

cotovelo, subs. (talvez do lat. cubitale-m). 
Articulação entre o braço e o antebraço. 

Formas: cotouellos (HV, 1). Contexto: 
«e ally esteue toda a noyte cõ os juelhos 
no chaão e os cotouellos postos em 
terra» (HV).

couce, subs. (do lat. calce-m). Pancada 
de uma besta com as patas traseiras; 
calcanhar; barra de madeira ou ferro 
sobre que gira uma porta. Formas: 
couces (VC, 1); couçes (VC, 6; EE, 
2). Contextos: «os quaaes leuantã os 
couces comtra Christo» (VC); «o sangue 
do cordeiro posto em ãbos os couçes e 
lumiares das portas da casa» (VC); «nõ 
embarguando que eu lançasse couçes 
cõtra ty» (VC); «E dura cousa he dar 
couçes ao aguilhom» (EE); «Dura cousa 
te seera dar couçes ao aguilhom» (EE).

coucinhar ,  vb .  (do lat.  calceare). 
Dar couces; escoucear. Formas: 
coucinhemos (VC, 1). Contexto: «e 
coucinhemos ou derribemos o mũdo e 
o seu principe cõ nossos pees» (VC).

coucinho, subs. (de couce + -inho). Barra 
de madeira ou ferro sobre que gira uma 
porta; limiar da porta; couce. Formas: 
couçinho (S, 1). Contexto: «E dizẽse 
cardinales de cardine, que he o couçinho 
da porta» (S).

cousa, subs. (do lat. causa-m). Pode referir-
se a objectos ou a pessoas. Formas: 
cosa (TC, 1; VC, 2); cosas (TC, 1; VC, 
5); cousa (SG, 1; S, 144; TC, 67; VC, 
2802; HV, 22; C, 45; EE, 313; RP, 6); 
cousas (SG, 6; S, 256; TC, 109; VC, 
5086; HV, 17; C, 74; EE, 642; RP, 23); 
coussa (S, 181; EE, 2); coussas (S, 260; 
TC, 1; VC, 1; EE, 3). Contextos: «Qual 
cosa he mais auorriciuel mais lixosa da 
turpidade dos pecados» (TC); «falando 
corrutamente nas cosas mũdanaes» 
(TC); «Porẽde veiamos que cousa he 
fee» (S); «aquella cousa que dizemos 
dereita» (TC); «nõ outorgou que teuessẽ 
algũa cousa de guarda» (VC); «tem 
ho homẽ cousa que pode dar» (EE); 
«Muyto saã cousa he que se laue a 
boca e os olhos» (RP); «he padre que 
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cryou todas as cousas» (S); «porque 
assi jndirãçe as cousas de dentro» (RP); 
«todas estas cousas auees meester» (EE); 
«teer dereyto em todallas cousas e como 
quer que dito he» (TC); «e daremos 
poucas cousas ou as quitaremos» (VC); 
«e cõformando ha coussa sua en nosas 
obras» (S); «nunca fez algũa coussa 
de honrra» (EE); «Todas estas coussas 
sson de honestidade» (S); «auer dereyta 
emtençom em todalas coussas que fezer 
e iulgar» (TC).

couto, subs. (do lat. cautu-m). Local em 
que se gozam determinados privilégios, 
como não pagar impostos ou não cumprir 
determinadas leis; local de recolhimento; 
abrigo. Formas: couto (VC, 5; C, 1); 
coutos (C, 2). Contextos: «E entõ 
acorrese ao couto da oraçõ» (VC); «e 
porque he couto seguro» (VC); «que da 
parte da dita ygreja ou do dito morador 
no seu couto for leguado e prouado que 
mora hy» (C); «por morarẽ nos nossos 
coutos e honrras» (C); «E ysso mesmo se 
demãdarem os clerigos que moram nos 
coutos da dita nossa ygreja» (C).

çouto, subs. O mesmo que açoute. Formas: 
çouto (VC, 2). Contexto: «sey meu 
çouto na tribullaçõ e minha defessa» 
(VC); «aos meus semelhauees fica huũ 
çouto o corregimẽto» (VC).

couve, subs. (do lat. caule-m). Planta 
hortícula de folhas oblongas. Formas: 
couues (VC, 1). Contexto: «e assy 
Jezabel tornou a vinha de Naboch em 
orto de couues e verças» (VC).

cova, subs. (do lat. cova-m). Buraco. 
Formas: coua (TC, 1; VC, 24; HV, 1; 
EE, 12); couaas (VC, 1); couas (VC, 8; 
HV, 2; EE, 4). Contextos: «se hũ cego 
quiser guyar outro cego ambos cayrã na 
coua» (TC); «e assy caem primeiro na 
coua da culpa» (VC); «Ca se ho çego 
guya ao cego: ambos e dous cayram na 
coua» (EE); «e que ajamos prouissõ e 
guarda delle nos celleiros e couaas» 
(VC); «as rapossas teẽ couas. e as aues 

do ceeo ninhos» (VC); «e que façã 
grãdes couas açerca do muro» (HV); 
«pellos montes nas couas e escõdidos» 
(EE).

côvado, subs. (do lat. cubitu-m). Distância 
que vai do punho ao cotovelo; medida de 
cumprimento. Formas: couados (VC, 2; 
EE, 2); couodo (VC, 2); couodos (VC, 
2; HV, 1). Contextos: «a qual tijnha 
em longura çinco couados em ancho 
auia tres» (VC); «E em o primeiro dia 
se alleuantara o mar quorẽta couados 
sobre a alteza dos montes» (VC); «o 
mar se alleuantara sobre a altura dos 
montes quorenta couados» (EE); «nom 
pode acresçẽtar huũ couodo em sua 
grandeza» (VC); «disserõ que fossem 
de trinta couodos em ancho e quinze 
de alto» (VC); «disserõ que fossem de 
trinta couodos em ancho e quinze de 
alto» (HV).

covardice,  subs. (covarde + -ice). 
Covardia. Formas: couardiçe (EE, 2). 
Contexto: «Este medo nõ he saluo 
couardiçe de bem obrar» (EE).

covardo, adj. (do francês couard). O 
mesmo que covarde: pessoa que não tem 
coragem; medroso. Formas: couardo 
(VC, 2). Contextos: «e se veẽ que husa 
de paciencia e mansidom dizẽ que he 
couardo e pera pouco» (VC); «algũs 
maaos cuydarõ que aquello calla porque 
he verdade ou porque he couardo» (VC).

coxa, subs. (do lat. coxa-m). Parte do 
membro inferir que vai até ao joelho. 
Formas: coxa (EE, 1); coxas (VC, 1; 
EE, 1). Contextos: «Nom se tirara ho 
senhoryo de Juda: nem ho duque da sua 
coxa atee que venha o que ha de vijr» 
(EE); «viuiã ajnda quebrantaromlhe as 
coxas e pernas» (VC); «Nom se tirara 
ho çeptro de Juda, nem o duque de suas 
coxas, atee que venha o que ha de seer 
enuyado» (EE).

coxim, subs. (do lat. medieval coxinu-m, 
pelo francês coussin, almofada). Leito ou 
sofá sem costas. Formas: coxim (VC, 1). 
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Contexto: «quando se aseentaua nõ auia 
mester cadeyra nẽ coxim» (VC).

coxo, subs. (do lat. vulgar coxu-m). Manco; 
que coxeia; a quem falta uma perna. 
Formas: coxo (VC, 3); coxos (VC, 
1). Contextos: «correeyo ou moço da 
strebeira coxo prellado negrigente. e 
pregoeyro mudo» (VC); «entõ saltara 
o mãco ou coxo asi como ceruo» (VC); 
«E tu es caridade per a qual aquelles 
que som mancos ou coxos na voõtade 
andam» (VC).

cozer, vb. (do lat. cocere). Cozinhar; ferver 
em água. Formas: coze (S, 1; VC, 
1); cozem nas (VC, 1); cozendo (VC, 
2); cozendose (VC, 1); cozer (VC, 1); 
cozia (VC, 1); coziãnos (HV, 1); cozida 
(VC, 3); cozidas (VC, 1); cozido (VC, 
3); cozidos (VC, 1; RP, 1); foy cuzido 
(VC, 1). Contextos: «qual quer que 
quyta a carne de alguũ finado ou a coze 
para sacar os hosos e leualos ha outra 
parte» (S); «E assi como o stomago coze 
a vianda em si meesmo e a reparte per 
todo o corpo» (VC); «assi meesmo os 
sacerdotes tomã a sciẽcia da pallaura que 
preeguã per as scripturas de deus e cozem 
nas em si meesmos» (VC); «e leuando 
as hostias e cozendo e assando carnes» 
(VC); «do fogo do amor cozendose na 
fornaça da peẽdença» (VC); «pescado 
pera cozer ou assar pera comer cõ do 
pã» (VC); «quejẽda era a molher taaes 
verças cozia» (VC); «e coziãnos pera 
comer» (HV); «nom comia pam nẽ 
outra cousa cozida» (VC); «nẽ vapor das 
viãdas cozidas» (VC); «o qual morto he e 
cozido por manjar dos fiees» (VC); «pela 
manhaã sejam os manjares cozidos» 
(RP); «O cordeiro pascoal nõ foy cuzido 
em agua mas assado ao fogo» (VC).

cozinheira, subs. (do lat. medieval 
cocinaria-m). Mulher que prepara os 
alimentos. Formas: cozinheira (C, 
1). Contexto: «E isto se nõ emtẽda 
na amassadeira e cozinheira dos ditos 
mosteiros» (C).

cozinheiro, subs. (do lat. medieval 
cocinariu-m). Indivíduo que prepara 
os alimentos. Formas: cozinheiro 
(VC, 2; EE, 1); cozinheiros (VC, 1); 
cozinheyro (VC, 1); cozinheyros (VC, 
2). Contextos: «nem tijnha o senhor 
cozinheiro» (VC); «Terçeiramente 
quem foy ho meestre e cozinheiro no 
conuyte» (EE); «Nõ te marauilharas das 
enfirmidades seerẽ sem cõto se contares 
os cozinheiros» (VC); «Muytos hy ha 
que ante escolhem o boo cozinheyro» 
(VC); «pera que nos he proueitosa a 
arte dos cozinheyros?» (VC); «auemos 
cuydado dos cozinheyros» (VC).

cramar, vb. O mesmo que clamar. 
Formas: cramamos (EE, 1); cramauãho 
(S, 1). Contextos: «no qual cramamos 
padre padre» (EE); «que os seraphins 
cramauãho huũ ao outro e diziam» (S).

crandistino, adj. O mesmo que clandestino. 
Formas: crandistino (S, 1). Contexto: 
«sẽ ha qual solempnidade o matrimonyo 
ou cassamento seria crandistino» (S).

craramente, adv. O mesmo que claramente. 
Formas: craramemte (S, 1); craramente 
(EE, 6); craramẽte (S, 5). Contextos: 
«e ho explicaron e denũçiarom 
craramemte» (S); «descobrindolhe 
craramente as cousas escuras» (EE); 
«asi como sse fose ẽcubertamẽte ou por 
treiçom ou aparte ou craramẽte» (S).

craridade, subs. O mesmo que claridade. 
Formas: craridade (S, 2; EE, 1). 
Contextos: «Oriens, oriẽte por que elle 
he forte de lume e da craridade e nos 
faz naçer para a vida do paraysso» (S); 
«reformara o corpo da nossa humanidade 
semelhante ao corpo da sua craridade» 
(EE).

craro, adj. O mesmo que claro. Formas: 
crara (S, 5; EE, 6; RP, 2); craras (EE, 1); 
craro (C, 2); craro (HV, 2; EE, 6); craros 
(VC, 1; EE, 1). Contextos: «cõ augua 
crara de rosas ou cõ çerueja crara» (RP); 
«Todallas cousas som craras e abertas 
a seus olhos» (EE); «E tãto que foy 
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dia craro se aleuantou a fazer oraçam» 
(HV); «foy assy alomeada como se fora 
dia craro» (EE); «podẽ seer feitos craros 
e auãtejados» (VC); «delgados: lygeiros: 
e craros» (EE).

crasta, subs. O mesmo que claustra. 
Formas: crasta (S, 1; C, 5); crastas 
(C, 3). Contextos: «muyto falar na 
crasta» (S); «como os monjes ham de 
estar na crasta» (C); «viuam e estem 
cõtinuadamente em seus mosteiros 
.s. nas crastas e çellas pera sua vida 
ordenadas» (C); «de qual quer cõdiçõ 
que seja nõ emtre das primeiras crastas 
dos mosteiros» (C).

crastrar, vb. O mesmo que castrar. 
Formas: he crastrado (S, 1). Contexto: 
«Ho que he crastrado de todo que non 
ten colhõees que lhe forom cortados 
despois que naçeo ou que naçeo sen elles 
non pode casar» (S).

craustro, subs. (do lat. claustru-m). O 
mesmo que claustro: pátio interior de 
um convento. Formas: crausto (S, 1). 
Contexto: «nom lhe deue dar a jejũar 
nem fazer outra coussa en crausto 
espeçyal» (S).

cráusula, subs. O mesmo que cláusula. 
Formas: crausula (S, 1); crausulas (S, 1). 
Contextos: «E segũdo razõ, a primeira 
crausula deste mãdamento demostra que 
os judeus e os mouros que hã deosses 
alheos» (S); «E ẽ este mandamẽto se 
contem tres crausulas» (VC).

cravamento, subs. (de cravar + -mento). 
Ato ou efeito de cravar. Formas: 
crauamento (VC, 1). Contexto: «e o 
sangue dos neruos e das veas lançou em 
o crauamento das maãos e dos pees» 
(VC).

cravar, vb. (do lat tardio clavare). Pregar; 
espetar cravos. Formas: crauado (VC, 
1); crauados (VC, 1); foy crauado 
(VC, 1). Contextos: «e que eu seja 
apeguado e crauado aa forca com o 
meu amado» (VC); «outrossy nossos 
membros preguados e crauados cõ 

crauos de justiça» (VC); «foy crauado 
na cruz nas maãos e pees forados» (VC).

cravo, subs. (do lat. clavu-m). Prego; os 
cravos ou pregos com que pregaram 
Cristo na cruz. Formas: crauo (VC, 4); 
crauos (S, 1; VC, 49). Contextos: «e 
pregua a mjnha maão seestra cõ crauo 
de tẽperança. e a maão destra cõ crauo 
verdadeiro de justiça» (VC); «mostrou as 
chagas dos crauos e comeo e bebeo con 
elles» (S); «vee os crauos cõ que som 
preguado» (VC).

cravo 2, subs. (do lat. clavu-m). Flor 
do craveiro. Formas: cravo (C, 1). 
Contexto: «nem tragam barretes dellas 
.s. vermelha, verde, amarela, alionada, 
coor de cravo» (C).

crecente, adj. O mesmo que crescente. 
Formas: creçente (VC, 2). Contextos: 
«creçente em virtudes» (VC); «onde 
Joseph que quer dizer creçente» (VC).

crecer, vb. O mesmo que crescer. Formas: 
creça (S, 1; VC, 1); creçã (VC, 1; EE, 
1); crece (TC, 2); creçe (S, 2; VC, 2; 
HV, 2; EE, 3); crecẽ (TC, 1); creçẽ (VC, 
1; EE, 1); creçede (S, 1); creçẽdo (EE, 
1); creçem (EE, 4); crecendo (VC, 1); 
creçendo (VC, 1; EE, 2); creçeo (S, 2; 
VC, 6; EE, 3); crecer (S, 1); creçer (S, 
2; VC, 4; EE, 5; RP, 1); creçerẽ (EE, 1); 
creçerõ (VC, 1; EE, 1); creçertehã (VC, 
1); crecesse (VC, 1); creçesse (VC, 3; 
EE, 1); creçessem (VC, 3); creçia (VC, 
11; EE, 7); creçida (EE, 1); creeçẽ (VC, 
1); creeçem (EE, 1); fosse creçida (EE, 
1). Contextos: «e fique conosco sem fin e 
sẽpre creça» (S); «atee que creçã e sejan 
homẽs perfeitos» (EE); «ese pecado 
crece em sy e fazese moor» (TC); «assy 
como creçe a culpa, assy creçe a pena 
dela» (S); «crecẽ e cõrrõpem e cõprẽdẽ» 
(TC); «e em tõ creçẽ aquelles quanto 
mingua aquestes» (VC); «Creçede e 
sede multiplicados e enchey ha terra» 
(S); «aĩda que mostra sua sabedoria 
mays creçẽdo» (EE); «quãdo creçem 
os doões creçẽ as obrigaçoões delles» 
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(EE); «mas sempre se aleuantasse 
crecendo mais e se renouasse» (VC); 
«E creçendo em ho saber de deus» (EE); 
«E sse depois que foy de ydade e de 
descriçom lhe creçeo ha locura» (S); «e 
nõ deixasem crecer os cabelos e rrapassẽ 
as barbas» (S); «E se despois creçer 
apostema, nõ tema» (RP); «Quando 
creçerẽ as maldades se alleuãtara o rey 
sen vergonha» (EE); «e assy aquelles 
paães creçerõ nas suas maãos» (EE); 
«entõ depois do mantijmẽto que te for a 
ti dado creçertehã mais sete dotes» (VC); 
«porque marauilhosamẽte crecesse 
na gloria» (VC); «e como creçesse a 
herua e teuessem feyto fruyto» (EE); 
«Se as aruores soomente creçessem por 
alto» (VC); «ho euãgelho diz como o 
menino Jhesu creçia e se confortaua 
cheo de sabedoria e graça» (EE); «assy 
os apostollos como fonte chea e muyto 
creçida emcherom todo ho mundo de 
graças» (EE); «naçe e creeçẽ çinco 
azeos ou çinco baagos de huuas» (VC); 
«As cousas pequenas creeçem com a 
cõcordia, e as grãdes con a discordia 
minguam» (VC); «E como fosse creçida 
ha erua e ho fruyto pareçeo a maa erua» 
(EE).

credo, subs. (do lat. credo, 1.ª pessoa do 
presente do indicativo de credere: eu 
creio, eu acredito). Palavra latina que 
identifica a oração conhecida como 
credo. Formas: credo (S, 38; TC, 1; VC, 
1; EE, 1). Contextos: «começa o credo e 
significa que depois da preegaçon que he 
ho Evãgelho, se deue seguir a creença do 
coraçõ» (S); «o pater noster e aue maria 
e o credo» (TC); «Muytos dizẽ que creẽ 
ou dizẽ o credo» (VC); «dizer o credo 
ou fazer o synal da cruz» (EE).

credoiro, adj. (do lat. creditore-m). Credor; 
digno de crédito; merecedor. Formas: 
creedoira (VC, 1). Contexto: «nõ 
pareçesse pallaura nõ creedoira se a 
disessem por seer a cousa tã grande» 
(VC).

créligo, subs. O mesmo que clérigo. 
Formas: creligos (HV, 1). Contexto: «se 
aparelhou cõ seus creligos, e começarom 
o officio muy solẽnemẽte» (HV).

crença, subs. (do lat. credentia-m). Fé; 
doutrina. Formas: crẽça (S, 7); creẽça 
(S, 1; TC, 1; VC, 37; HV, 3); creemça 
(S, 1); creença (S, 5; VC, 40; HV, 3); 
crença (S, 2; VC, 1). Contextos: «como 
a diuersidade da ley ou da crẽça ẽbarga 
o matrimonio» (S); «nõ pode saber a 
creẽça de Deus conpridamẽte» (TC); «E 
assi leixãdoo tornarõ se leuãdo cõ sigo 
sua infieldade e mingoa de creẽça» (VC); 
«sõ saãos polla sua fee e creẽça» (HV); 
«A sexta quamdo som de dyuerssa ley e 
creemça» (S); «deuẽ ensynar a seu pouoo 
e a seus subditos a ffe e creença de Jhesu 
Christo» (S); «elle sofreo e contradiçom 
falsamente dos jncreos e sem creença» 
(VC); «ensynado e doctrinado en a ffe 
e em a crença e na ẽcarnaçon de Jhesu 
Christo» (S); «dally viesse o começo da 
ffe e crença» (VC).

crente, subs., adj. (do lat. credente-m, 
part. presente de credere). Que ou o 
que crê; fiel. Formas: creente (VC, 1); 
creentes (VC, 3; EE, 1); creẽte (VC, 
1); creẽtes (VC, 9; EE, 2). Contextos: 
«aquelle que a primeira fora infiel e nom 
creente» (VC); «por tal que creçesse 
a ffe dos creentes» (VC); «Onde ha 
humildade hy esta ha sabedoria da 
parte dos nõ creentes» (EE); «esto fez 
nõ como nõ creẽte ao dito do angeo» 
(VC); «E segũdo Ambrosio esto fez nõ 
como nõ creẽte ao dito do angeo» (VC); 
«outorgou elle aos fracos e mal creẽtes 
que jurassem per deus nõ por seer bẽ 
de jurar» (VC); «e açẽderey o fogo do 
spiritu em os coraçoões daquelles que 
forẽ creẽtes» (VC); «a ffe dos creẽtes» 
(EE). 

crer, vb. (do lat. credere). Acreditar; ter fé. 
Formas: crẽ (EE, 1); crea (S, 1; VC, 5; 
HV, 2; EE, 1); creã (VC, 3); creaaes (VC, 
3; EE, 2); creades (VC, 1); creaes (EE, 
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1); cream (VC, 1); creamos (S, 2; VC, 
14); creas (S, 1; VC, 2); creãsse (VC, 1); 
crede (VC, 1; EE, 1); crede me (HV, 1); 
credeme (S, 1); credes (S, 2; EE, 2); 
crẽdo (S, 2; EE, 1); cree (S, 5; TC, 3; 
VC, 45; HV, 5; C, 1; EE, 32); creẽ (VC, 
26; C, 1; S, 3; TC, 3; HV, 1; EE, 10; RP, 
1); cree se (VC, 1); creea (S, 2; VC, 5); 
creeaaes (VC, 1); creeaes (VC, 1); 
creeamos (VC, 1); creeas (VC, 1); creede 
(VC, 6; HV, 1; EE, 4); creedes (S, 13; 
VC, 16; EE, 7); creedevos (HV, 1); 
creẽdo (S, 4; VC, 27; EE, 9); creẽdo me 
(VC, 1); creẽdoa (VC, 2); creẽdoas (VC, 
1); creẽdoo (VC, 2); creeja (VC, 1); 
creello (VC, 1); creem (S, 7; TC, 1; VC, 
18; EE, 11); creeme (VC, 1); creemna 
(VC, 1); creemolas (S, 1); creemollo 
(VC, 1); creemos (S, 2; VC, 28; HV, 1; 
C, 2; EE, 10); creen (S, 2; EE, 1); 
creendo (S, 2; VC, 14; C, 1; EE, 16); 
creendo me (VC, 1); creeo (S, 15; VC, 
58; HV, 1; EE, 24); creer (S, 49; TC, 14; 
VC, 196; HV, 5; C, 11; EE, 45; RP, 2); 
creera (VC, 3; EE, 1); creerã (S, 1; VC, 
4; HV, 1); creeram (VC, 1; EE, 5); 
creeras (VC, 2); creerdes (VC, 2); creerẽ 
(VC, 14; EE, 1); creerees (VC, 2; EE, 1); 
creerem (VC, 5; EE, 2); creeremos (VC, 
1); creeres (VC, 2; EE, 4); creerey (VC, 
2; EE, 1); creeria (VC, 4); creeriã (S, 1; 
VC, 1); creeriam (S, 1); creermos (VC, 
4); creerõ (VC, 33; HV, 1; EE, 12); 
creerom (VC, 18; EE, 11); creeron (EE, 
4); crees (S, 2; VC, 12; EE, 5); creese 
(VC, 4; EE, 1); creesẽ (S, 1; VC, 1); 
creesem (VC, 2; EE, 1); creesse (VC, 12; 
EE, 1); creessẽ (VC, 1); creessem (VC, 
28; EE, 3); creessemos (VC, 1); creessen 
(VC, 1; EE, 3); creesses (VC, 2; EE, 1); 
creeste (S, 1; VC, 3; EE, 10); creeste me 
(VC, 2); creestes (VC, 1; EE, 4); creia 
(VC, 2; HV, 3); creiã (VC, 6); creiaã 
(VC, 1); creiam (VC, 5); creja (VC, 2); 
crejã (VC, 1); crejam (VC, 1); cremdo 
(EE, 1); cremolo (S, 1); cremos (S, 1; 
EE, 3); crendo (S, 1; EE, 1); crendoo (S, 

1); creo (S, 12; TC, 7; VC, 17; HV, 9; 
EE, 4); creoa (VC, 1); crer (TC, 3; EE, 
2); crera (S, 1); creraa (HV, 1); crerdes 
(EE, 1); crerees (VC, 1; EE, 2); crerem 
(VC, 1); crerey (HV, 1); creria (S, 2; VC, 
1; HV, 1); crerias (HV, 1); crerõ (S, 1; 
VC, 3; EE, 1); crerom (S, 1; EE, 1); 
cresse (S, 1); creya (VC, 1); creyã (VC, 
2); creyo (S, 1; VC, 1); cria (S, 1; VC, 
2; HV, 2; EE, 1); criã (VC, 9; HV, 2); 
criaaes (VC, 1); criam (VC, 5; EE, 2); 
crierã (VC, 1); crij (VC, 1); crija (VC, 
13; HV, 1); crijã (VC, 28); crijam (VC, 
13; EE, 2); crijan (EE, 1); crijdo (VC, 
2); crijriam (VC, 1); crio (VC, 1); criy 
(S, 1); crya (VC, 1; EE, 3); cryã (EE, 6); 
cryam (EE, 12); cryamos (EE, 1); cryan 
(S, 1); cryo (VC, 1); era creida (VC, 1); 
fosse creudo (VC, 1); fosse crijda (VC, 
1); fosse crijdo (VC, 1); foy creudo (VC, 
1); foy crijdo (VC, 1); he crijda (VC, 1); 
he crijdo (S, 1); seer creijdo (VC, 1); seer 
crijdo (S, 1; VC, 3); seja creydo (VC, 1); 
ser crijda (S, 1); ser crijdo (S, 1); seriam 
crijdos (VC, 1); sseer crijdo (S, 1). 
Contextos: «(crẽ) com ffe e obras» 
(EE); «aynda que elle ho nõ crea e pense 
ẽ outra cousa» (S); «porque elle crea e 
adore a huũ soo deus» (HV); «que crea 
todallas cousas que se deuem creer e non 
as outras» (EE); «E que creã que tu 
departiste todallas cousas» (VC); «dizer 
por que creaaes que Jhesu Christo he 
filho de deus» (EE); «E aquestas cousas 
som scriptas porque creades» (VC); 
«porque creaes que nõ estaua eu hy, mas 
vamos a elle» (EE); «o juiz reprehende 
e ensina os que nom cream» (VC); «nõ 
deuemos creer asi na ygreja como ẽ 
Deus, mas creamos ẽ na sãcta ygreja 
catholica» (S); «sse algũa coussa as tuas 
orelhas vier de alguũ clerigo nom creas 
de lygeyro» (S); «e creãsse per ffe e sejã 
mais em nẽbrança» (VC); «e crede ao 
euãgelho» (VC); «crede ao sepulcro 
vazyo» (EE); «eu som mestre salla e 
crede me o que vos digo» (HV); 
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«Credeme que eu soo tã grande e sey 
tanto como o que fez os dereytos» (S); 
«Credes que sobio aos çeeos e ssee a 
destra parte de seu padre. rresponda: si 
creeo» (S); «empero crẽdo que prazeria 
ao padre» (S); «A primeira como cree ẽ 
Deus» (TC); «se uaã a sorteiros ou 
agoyreyros, e se os creẽ» (TC); «nõ 
conheçẽ taes febres serẽ pestilẽçiaes, nẽ 
ho creẽ» (RP); «Cree se pero que em hũa 
nocte da resurrecçõ do senhor» (VC); «E 
o que se confesa aja contriçom e creea 
que pode seer hasolto pello saçerdote» 
(S); «porque vos creeaaes que Jesu he 
filho de deus viuo» (VC); «Que creeaes 
diz per coraçõ aa justiça» (VC); «porque 
creeamos que Christo ja regna aa deestra 
do padre» (VC); «Nem creeas que esta 
vez soo esteue o senhor asseentado 
bayxo em terra» (VC); «e depois do 
sermõ vos creede em todas as cousas que 
vos elle disser» (HV); «creedes em Deus 
padre todo poderosso» (S); «e veedes 
aqui a carta e creedevos» (HV); «saluo 
sse ella creẽdo que era ẽbargo nõ entẽdia 
fazer casamẽto» (S); «o regno da graça 
que pode star dẽtro em nos creẽdo me eu 
per alguũs enganadores e que chegue ao 
regno da gloria» (VC); «ouuẽ a pallaura 
de deus creẽdoa e cõffessandoa per obra 
e boca» (VC); «(ouue as minhas 
palauras) creẽdoas per coraçõ» (VC); 
«Aquelle que he jrmaão e jrmãa de 
Christo creẽdoo» (VC); «Aquelle que nõ 
creeja julguado he» (VC); «e em amãdo 
creello hir a elle» (VC); «manifestamẽte 
errã e ẽganã asy e suas almas, e daqueles 
que per eles creem» (TC); «e creeme que 
saluo» (VC); «mas os christaãos 
creemna» (VC); «e assy que todas as 
coussas que elles esperauam vijr nos 
creemolas por que ja passarõ» (S); «ẽ 
aqueste mũdo creemollo na voõtade» 
(VC); «e nos creemos que era profeta 
cõtra nos» (HV); «O .xxxj. que creen de 
ligeiro em perjuyzo de outros» (S); «e 
creendo que serees daquelles que Sam 

Tomas diz terem o mays alto graao» (C); 
«(aquelle que me segue) creendo me 
amando» (VC); «creeo e afirmo a ffe que 
foy dicta no credo» (S); «creer que Deus 
esgoarda mays o coraçom que as obras» 
(TC); «nõ podiã creer que eu podesse 
viuer e escapar» (RP); «mas se alguũ nõ 
quiser creer, spere per huũ meo dia» 
(RP); «Ca se creera que deos esta 
presente em cada logar por presença de 
sua grãdeza nõ dissera desçende» (EE); 
«ca sse todos creerã en elle, todos forã 
saluos» (S); «E creeram em elle seus 
discipollos» (EE); «o qual tu mais 
creeras que o meu dicto» (VC); «nem 
por creerdes a my nem aos meus 
signaaes» (VC); «a entrada e começo de 
hir ao regno de deus he aberta aos que 
creerẽ» (VC); «nõ credes como creerees 
a minhas palauras» (EE); «E estes 
seeram os synaaes que seguirom aos que 
creerem» (EE); «e creeremos em elle» 
(VC); «E disselhe Jhesu se non vijrdes 
synaaes e marauilhas non creeres» (EE); 
«e mijnha maão na sua chaga nõ o 
creerey» (EE); «Elle respondeo que o 
non creeria saluo se o visse ou lhe 
temptasse e palpasse os signaaes das suas 
chagas» (VC); «E por que alguũs creeriã 
que era artijgo» (S); «por que os simples 
e ynorantes creeriam que naçeria ãtre 
elles dyuido spiritual» (S); «saluo se nom 
creermos que o filho honrre sua madre» 
(VC); «e creerõ nelle firmemẽte» (HV); 
«Se tardara mais cada dia os homẽs 
menos creerom e arefeçerom» (VC); «e 
creeron seer elle verdadeiro deos e 
homem» (EE); «Tu crees que este he 
nossa ssaude e nossa vida e rrexsureiçon» 
(S); «e creese este arebatamento, seer 
feyto na sua conuersam» (EE); «em o 
qual foy dado seer saluos a todos 
aquelles que creesẽ em Jhesu Christo» 
(S); «E em testimunho de saluaçom se o 
creesem» (VC); «porque este presidẽte 
gentio com sua cõpanhya creesse a 
Christo» (EE); «e porque ouuessem ffe 
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e creessẽ» (VC); «por que todos creessem 
por elle» (EE); «e que creessemos em ty 
e pois desceste a nos e por nos» (VC); 
«porque veendo creessen e se saluassen» 
(EE); «e porque te conheçesses e creesses 
em my» (VC); «Thomas que uiste 
creeste» (S); «ca porque me viste creeste 
me» (VC); «porque vos outros me 
amastes e creestes que say de deus» 
(EE); «Porque nom creia em algũa 
maneira que demandassem que Barrabas 
fosse solto» (VC); «Como o emperador 
pregũtou se Iesu Christo creia nos 
idollos» (HV); «e aquelles que ja creiã 
de primeiro assy como Andre» (VC); 
«por aquelles que creiaã e auiã de creer 
em ty ãte da tua paixõ» (VC); «resurgeria 
aquelle que creiam que era morto» (VC); 
«o qual elle creja que era deus» (VC); 
«ca ajnda nõ crejã que ao terceiro dia 
podia resurgir a carne verdadeira do 
sepulcro» (VC); «crejam que vijnha pera 
os julguar» (VC); «viuendo se allegrarõ 
cremdo auer de todo morto aa Christo» 
(EE); «Ca o que creemos, cremolo por 
que acõteçeo ja em Jhesu Christo» (S); 
«A quinta por crença segũdo a quall 
cremos o que nõ vemos» (S); «(o qual 
reçebestes) crendo com o coraçom e 
comfesandoo pella boca» (EE); «E qual 
quer que comprar ho que foy rroubado 
sabẽdoo ou crendoo que era de rroubo» 
(S); «Creo ẽ Deus padre todo poderoso 
criador dos ceeos e da tera» (TC); «e ẽ 
ouuindoa creoa e creẽdoa guardouha» 
(VC); «O quarto he: Crer na pessoa de 
Ihesu Christo seu filho» (TC); «he tal 
que nom crera aa may nẽ fara o que ella 
diz» (S); «eu sey bem que elle creraa 
firmemẽte todas estas cousas» (HV); «se 
crerdes a Moyses creeres por uẽtura a 
myn» (EE); «Como se vos disser cousas 
do çeeo crerees» (EE); «A todos aquelles 
que crerem ora sejã daquelles que 
creerem» (VC); «e nõ te crerey nẽ 
tomarey teu cõselho» (HV); «e todo o 
poboo creria em Jesu Christo» (HV); 

«tanto que o emperador teuesse esta 
çidade logo crerias em sua ley» (HV); 
«asi como os malefiçios que confessan 
que crerõ ha prauidade heretica» (S); 
«Bem auenturados serõ os que me nõ 
uirom e me crerom» (S); «asy como sse 
alguũ cresse em Jhesu Christo» (S); 
«Ajnda ella creya em elle carnalmẽte 
pois que o choraua como homẽ» (VC); 
«pode escusar os discipollos que creyã 
em elle» (VC); «Abraam creyo a Deus e 
foylhe rreputado e contado a justiça» (S); 
«creyo que leue te sera toda peẽdẽça» 
(VC); «e ajnda que cria que Deus mos 
desse» (S); «empero em Christo cria» 
(VC); «cria elle poder liurar a sua filha» 
(EE); «Criã que elle era homẽ puro» 
(VC); «sayrõ do error dos diaboos em 
que criã» (HV); «e que conheçaaes e 
criaaes que o padre he em my» (VC); 
«se hyã e criam en Jhesu Christo» (EE); 
«e que crierã em elle assi como aquelles» 
(VC); «Ex que eu ja crij e tenho ffe pois 
serey saluo?» (VC); «porque Herodes 
nom crija que Christo era saluador mas 
encantador» (VC); «E depois leuantou 
se Barrabas mestre salla de Pilatus, o 
qual elle crija e disse» (HV); «e crijã 
ajnda que era deus» (VC); «nem crijam 
que auia resurreiçom» (VC); «homeẽs e 
molheres que crijam em o senhor» (EE); 
«e tanta sse ouuerom em seus ditos que 
ajnda o crijan» (EE); «nõ pode seer 
cõfirmado nem crijdo se nõ per signaaes 
e millagres» (VC); «Mas mentiã em 
dizer que crijriam ou crijã» (VC); «E 
quanto entẽdo e quanto eu crio a alma 
de sancta Maria he mais honrrada que 
outra» (VC); «nem criy como deuia que 
a confissom he feyta na ffe de Jhesu 
Christo» (S); «e Christo segundo cryã 
era filho de huũ carpenteyro e de huũa 
prouezinha molher» (EE); «cryam que 
auia de regnar temporalmẽte» (EE); 
«estimauamos e cryamos que tijnhas 
demonyos» (EE); «Os patriarchas da ley 
uelha cryan que auiam de vijr» (S); «Mas 
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cryo Josep aa castidade della que ao 
ventre» (VC); «por que nõ era creida per 
alguẽ» (VC); «e porque milhor fosse 
creudo» (VC); «E porque a sua preeguaçõ 
fosse crijda» (VC); «e fosse crijdo que 
por serẽ de pouco saber se conuerterom 
e per ignorãcia forã enguanados» (VC); 
«Empero nõ foy creudo» (VC); «nem foy 
tarde cõprido aquello que sempre foy 
crijdo» (VC); «onde nom he crijda a 
pẽna do juyzo vindoiro» (VC); «no que 
homẽ diz contra si he crijdo e nom no 
que he por sy» (S); «soo sem mais 
enquiriçom deue seer creijdo» (VC); 
«deue seer crijdo no que diz contra sy» 
(S); «aquelle que quer que seja creydo a 
despẽsaçõ da encarnaçõ» (VC); «ella 
deue ser crijda porque he ẽ seu prejuyzo» 
(S); «E se o marido negar que nõ he fryo 
e dizesse que a conheçeo, deue ser 
crijdo» (S); «se perventura fossem 
expressos nom seriam crijdos ou nom 
pareçeriam de creer» (VC); «ho que toca 
aa penitençia deue sseer crijdo» (S).

crérico, adj. (do lat. eclesiástico clericus, 
a, um). O mesmo que clérico: relativo 
à ordem clerical. Formas: crerica (S, 
1). Contexto: «por honrra da horden 
crerica» (S).

crérigo, subs. O mesmo que clérigo. 
Formas: crerigo (S, 2); crerigos (S, 
2; VC, 1); crerygos (S, 1). Contextos: 
«non pode seer asolto por outro crerigo 
jnferior» (S); «E todos os famyliares 
do bispo ou os crerigos parrochiaees 
yso messmo» (S); «e os crerigos antre 
sy lãçam sortes sobre ella» (VC); «O 
decimo que a sseus crerygos propeos 
ydoneos e sufiçientes leixou hir e 
absẽtarse de seu propeo bispado» (S).

crescença, subs. (do lat. crescentia-m). 
Crescimento. Formas: cresçẽça (VC, 
1). Contexto: «cousa digna e justa he 
que aaquelle nos demos todos inteiros a 
que conhoçemos seer obriguados em a 
naçẽça e em a cresçẽça» (VC).

crescentar, vb. O mesmo que acrescentar: 

tornar maior; aumentar; adicionar. 
Formas: creçente (1); cresçentar (VC, 
1). Contextos: «porque pouco creçente 
apeçonhẽta toda a massa» (RP); «As 
honrras som assy como lenha pera 
cresçentar o fogo na pena vijndoira» 
(VC).

crescente, adj. (do lat. crescente-m, do 
part. presente de crescere). Que cresce. 
Formas: crescentes (VC, 1). Contexto: 
«Johãne naçeo nos dias mingoãtes e 
Christo nos dias crescentes» (VC).

crescer, vb. (do lat. crescere). Aumentar; 
medrar. Formas: cresça (VC, 4); cresçã 
(VC, 1); cresçaaes (EE, 1); cresce (S, 1; 
VC, 8); cresçe (VC, 9; EE, 1); crescẽ 
(VC, 4); cresçẽ (S, 1; VC, 4); crescẽdo 
(VC, 1); cresçẽdo (VC, 1); cresçem 
(VC, 3); cresçen (EE, 2); crescendo 
(VC, 1); cresçendo (VC, 1); cresceo 
(VC, 3; EE, 1); cresçeo (VC, 3); crescer 
(VC, 1; EE, 1); cresçer (VC, 5; EE, 
2); crescera (VC, 2); cresçera (VC, 1); 
crescerõ (VC, 1); crescia (VC, 3; EE, 
1); cresçia (VC, 4); cresçida (VC, 1); 
crescido (VC, 2); cresçidos (VC, 1); 
for cresçido (VC, 1); foy crescido (VC, 
1). Contextos: «o hedificio da caridade 
cresça pera alto» (VC); «as quaaes se 
aly forẽ logo talhadas nõ ha hy lugar em 
que cresçã» (VC); «para que cresçaaes 
em virtudes e mereçimẽtos» (EE); «e 
procede e cresce ẽ a delectaçom» (S); 
«A aruore quãto mais fundo se poem a 
rayz della tanto mais cresçe a rama en 
altura» (EE); «os castos crescẽ nõ tãto 
per seu trabalho como per dom e graça 
de deus» (VC); «ca fasta este tempo 
por que cresçẽ os homẽs en os tres 
septenaryos da ydade» (S); «e em fallarẽ 
todas linguageẽs significauã que a ygreja 
crescẽdo per todallas gentes auia de 
fallar per todas linguageẽs» (VC); «per 
concordia cresçem as pequenas cousas» 
(VC); «Cuyday nos lirios do campo 
como cresçen que non trabalham nem 
fyam» (EE); «aproueitãdo e crescendo 
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de virtude em virtude» (VC); «cresçendo 
entom assy a fama do moço» (VC); 
«mas depois que cresceo e chegou 
aas faldras da vistidura de Jesu era de 
tanta virtude que curaua de todallas 
ẽfirmidades» (VC); «e tãto cresçeo 
que atees o deserto encheo» (VC); «nẽ 
quanto a esto lhe foy mester de crescer 
nem de seer cõfortado» (VC); «por tanto 
cõ juramẽto lhe fez o senhor cresçer ẽ 
seu pouoo» (EE); «e porque crescera 
a maldade» (VC); «porque cresçera 
a maldade e minguara a caridade de 
muytos» (VC); «O maldizer e a mentira 
e o homicido e furto e adulterio crescerõ 
e se aleuãtarom em ondas» (VC); «ante 
cada dia crescia e multiplicaua» (EE); 
«a beira de sy cresçia hũa videira da 
terra que tijnha tres gomos» (VC); «auia 
delle cresçida clara nomeada e fama» 
(VC); «E quando lhe crescido mayor 
he que todas ortalliças» (VC); «ajnda 
nõ justificados nẽ cresçidos muyto 
em perfeiçõ» (VC); «cresçe pera cayr 
depois que for cresçido» (VC); «e com 
quanta dilligẽcia o seruia depois que foy 
crescido» (VC).

crescimento, subs. (de crescer + -mento). 
Ato ou efeito de crescer; aumento. 
Formas: crescimẽto (VC, 1); cresçimẽto 
(VC, 1). Contextos:  «des o seu 
crescimẽto quando foy descuberto e 
pareçeo» (VC); «e nõ cresçimẽto de 
poderioo» (VC).

cresta, subs. (regressivo de crestar, 
este do lat. castrare). Recolha do mel 
nos cortiços. Formas: cresta (C, 1). 
Contexto: «do mel e de toda çera que 
tirarẽ dos cortiços assy em o tempo da 
cresta como daquella que em elles fica 
quãdo morrẽ ou se vay o enxame» (C).

criação, subs. (do lat. creatione-m). Ato 
ou efeito de criar; reprodução. Formas: 
creaçom (VC, 3); criaçam (EE, 3); criaçõ 
(VC, 19; EE, 4); criaçom (VC, 16; EE, 
8); cryaçõ (EE, 1); cryaçom (EE, 2). 
Contextos: «he deus nõ soo per creaçom 

mas perseguimẽto e subieiçom» (VC); 
«he padre de todos per criaçam» (EE); 
«o padre folgou da criaçõ do mundo a 
qual foy de grãde poderio» (VC); «e 
de Josep de que som solamente criado 
ou filho per amadigo e criaçom» (VC); 
«Nam daquesta criaçom nen por sangue 
de cabrões ou bezerros» (EE); «todos 
somos filhos de deus por cryaçõ mas 
nõ todos por graça» (EE); «A huũa he 
comuũa aos boõs e aos maos por que he 
padre da cryaçom de todollos homẽs» 
(EE).

criada, subs. (do lat. creata-m). Mulher que 
serve nas casas dos senhores. Formas: 
criadas (EE, 1). Contexto: «deu o 
despojo aos de sua casa, e as prouisoões 
a suas criadas» (EE).

criadeira, subs. (de criada + -eira). Ama. 
Formas: criadeira (VC, 1). Contexto: 
«aquesta he a madre e a criadeira da 
virtude» (VC).

criado, subs. (do lat. creatu-m). Servo; 
pessoa criada numa casa de um senhor 
nobre e que o serve. Formas: criado 
(TC, 2; VC, 3; EE, 18); criados (TC, 2; C, 
2; EE, 19); cryados (EE, 2). Contextos: 
«Mas se o teu criado he ia uezeyro e faz 
emiurias a huũs e outros» (TC); «reçebeo 
marco de seer seu famillyar ou criado» 
(VC); «o criado rogaualhe dizendo» 
(EE); «mãdã aos seus criados que lhes 
uaã fazer mal» (TC); «caualeiros, donas, 
escudeiros, criados del Rey» (C); «Os 
criados daquella honrra o que teẽ grãde 
parte ẽ deus» (EE); «os cryados de nosso 
deus» (EE).

criador, subs. (do lat. creatore-m). O que 
cria; Deus. Formas: creador (S, 1; VC, 
10); criador (S, 7; TC, 2; VC, 67; HV, 1; 
C, 1; EE, 11); cryador (S, 3). Contextos: 
«Diz aquy creador do ceo e da terra» (S); 
«E ao creador de todallas cousas feitas» 
(VC); «Creo ẽ Deus padre todo poderoso 
criador dos ceeos e da tera» (TC); 
«esta he caminho chaão e ligeiro pera 
cõtẽplar o criador» (VC); «obedeçiam 
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a sua guisa como a senhor e criador» 
(EE); «en a qual esta a ymagẽ de Deus 
se enderẽça e despõee ao cryador que 
o fez» (S).

criamento, subs. (de criar + -mento). Ato 
ou efeito de criar; criação. Formas: 
criamento (VC, 2); criamẽto (VC, 2; EE, 
1); cryamento (VC, 2). Contextos: «E o 
amor do prouximo he conheçimento do 
amor que ha a deos e ajnda he criamento 
delle» (VC); «luz he se buscas o ceeo 
elle he criamẽto» (VC); «pareçe mais 
affeiçoada aa cõseruaçom e criamẽto dos 
seus frangaynhos» (EE); «porque assy 
como as cousas rudes grossas e bastardas 
som cryamento da humildade» (VC).

criança, subs. (de criar + -ança). Indivíduo 
que está em fase de crescimento. 
Formas: criãça (VC, 1); criãças (HV, 1); 
crianças (HV, 1). Contextos: «aquellas 
som prenhes que cõçeberõ algũa criãça 
ou criaçõ de maao proposito» (VC); 
«mãdou que lhe dessem antre homẽs 
e molheres e criãças .xxx. por huũ 
dinheiro» (HV); «mãdou meter os judeus 
homẽs e molheres e crianças» (HV).

criante, adj. (do lat. creante-m, part. 
presente de creare). Que cria; criador. 
Formas: criante (VC, 1). Contexto: «a 
cabeça de Christo he deus .s. a diuijndade 
criante a cabeça da creatura que foy 
asumpta» (VC).

criar, vb. (do lat. creare). Dar existência 
a; gerar; formar; educar; alimentar (uma 
criança). Formas: auia criado (EE, 1); 
creaaos (VC, 1); creada (EE, 1); crear 
(VC, 1); creassem (VC, 1); creaste (VC, 
3); creou (VC, 1); cria (S, 1; VC, 19; C, 
1; EE, 1); criã (VC, 10); cria se (VC, 1); 
criaaes (VC, 1); criada (VC, 18; C, 1; 
EE, 1); criadas (S, 1; VC, 9; C, 1; EE, 
3); criado (S, 2; VC, 12; EE, 12); criãdo 
(VC, 1); criado he (VC, 1); criados (VC, 
3; EE, 5); crialla (VC, 1); criallo (VC, 
1); criam (C, 1); criamos (VC, 1); crian 
(S, 1); criando (VC, 1; EE, 1); criandoas 
(S, 1); criandome (VC, 1); criao (TC, 

1); criar (S, 3; VC, 25); criara (VC, 
7); criarẽ (EE, 1); criarem (VC, 1; C, 
1; EE, 1); criares (VC, 2); crias (S, 1); 
criase (VC, 1); criasse (VC, 3; EE, 1); 
criassen (VC, 1); criaste (VC, 7; EE, 1); 
criaua (S, 2; VC, 3; EE, 2); crie (VC, 1); 
criee (VC, 1); criees (VC, 1); criemos 
(VC, 1); criey (VC, 3); crija (VC, 1); 
crijã (VC, 2); crije (VC, 1); crijo (VC, 
1); criou (S, 11; TC, 3; VC, 38; EE, 5); 
criou os (VC, 1); criou te (VC, 1); crya 
(S, 1); cryado (S, 1); cryar (EE, 1); cryara 
(VC, 1); cryas (S, 1); cryey (EE, 1); cryo 
(EE, 1); cryou (S, 1; VC, 2; EE, 1); era 
criado (VC, 1; EE, 1); es criada (VC, 1); 
es criado (VC, 1); fforõ criadas (S, 1); 
for criada (VC, 1); fora creado (VC, 2); 
fora criada (VC, 1); fora criado (VC, 3); 
forõ criadas (VC, 2; EE, 1); forõ criados 
(VC, 1); forom criadas (VC, 1); forom 
criados (S, 2); foron criadas (S, 1); fosse 
criada (VC, 1); fosse criado (S, 1; VC, 2); 
foste criada (VC, 1); foy creado (VC, 1); 
foy criada (TC, 1; VC, 5); foy criado (S, 
3; VC, 11; C, 1; EE, 3); foy cryada (S, 
1; VC, 1); fuy criada (EE, 1); he creada 
(VC, 1); he creado (VC, 1); he criada 
(VC, 1); he criado (VC, 3; EE, 3); seer 
criada (VC, 1); seer criados (VC, 1); seer 
cryado (S, 1; VC, 1); seja criado (VC, 
1); ser criadas (S, 1); ser criados (S, 1); 
som criadas (VC, 3); som criados (S, 
1; VC, 1); sooes criados (EE, 1); tijnha 
criada (VC, 1). Contextos: «o qual de 
nouo por sua virtude omnipotente auia 
criado» (EE); «Este guarda e gouerna 
cõ tẽperãça justa e creaaos cõ paçeres 
ou manjares cellestriaaes das scripturas» 
(VC); «de sabedoria jncreada e creada 
(fara juizo)» (EE); «cousa vaã he pensar 
e crear o corpo a uiços» (VC); «e mais 
estes signaaes forã neçessarios no 
começo da ygreja. por tal que creçesse 
a ffe dos creentes. e que se creassem cõ 
millagres» (VC); «Senhor Jhesu Christo 
meu deus que me creaste e me remijste» 
(VC); «Elle he o que creou o ceeo e a 
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terra» (VC); «sse ho jejuũ he dapnoso 
aa sua enprenhaçõ ou ao filho que ten 
no ventre ou ao que cria» (S); «Esta he a 
que farta e cria» (VC); «a qual virtude nõ 
creçe nem se cria» (VC); «no bautismo 
como ẽ cousa ẽ que se a ffe geera e 
cria» (C); «Coraçõ lĩpo cria ẽ mym 
deus» (EE); «aquellas som prenhes que 
cõçeberõ algũa criãça ou criaçõ de maao 
proposito. e aquellas que criã sõ aquelles 
que soportã e criã o parto da maa obra» 
(VC); «e cria se cada vez mais» (VC); 
«cõsoladevos aquelles que vos criaaes 
ẽ pobreza e nas suas villezas» (VC); 
«ou dalguã cousa outra criada cõ tẽçam 
danada» (C); «Ca no euãgelho se lee 
como ha alma criada aa semelhança de 
deus» (EE); «galinhas e frãgõs e outras 
aves criadas aa mão» (C); «O segũdo 
he que o padre he Deus verdadeiro e 
nõ feicto nẽ criado nẽ geerado dalguũ» 
(S); «lauãdoo e criãdo e tragendo nos 
braços» (VC); «se deus nom quesesse 
conseruar aquello que feito ou criado 
he nõ o criara» (VC); «eram daquella 
meesma geeraçom e nados e criados 
em hũa cidade» (VC); «e esto proua seer 
grãde nobreza a da alma pera crialla nõ 
chamou deus outra criatura» (VC); «e 
parilho ẽ o seu coraçõ ou no coraçõ dos 
proximos e criallo» (VC); «cõpram e 
trazem bezerros e os criam per annos» 
(C); «Acustumado auiam de dizer que 
signall nos fazes porque te criamos» 
(VC); «As mulheres prenhes e as que dan 
leyte e crian seus fylhos ou alheos» (S); 
«criando carnaaes viçios» (EE); «porque 
em criandome deu me a my meesmo» 
(VC); «ela criao em periuizo dos outros 
seus filhos e fazeo heredeyro» (TC); 
«trabalhey de nõ poder criar os filhos» 
(S); «por tal que em aquello dia renouase 
elle o mũdo em o qual o criara» (VC); 
«guay aas prenhes e aas que criarẽ em 
aquelles dias» (EE); «tijnham empero 
casas para criarem animaaes» (EE); «E 
se tu criares esta depois que assy for 

nascida cõ a palaura de deus» (VC); 
«Diz crias, ffazendoas e formandoas e 
criandoas ssegundo natura» (S); «mas 
criase que a necessidade o cõstrangia» 
(VC); «por que a ffe se criasse com 
millagres agora nõ som neçesarios» 
(EE); «por tal que vermeẽs nõ se criassen 
em aquelle corpo» (VC); «E tu senhor 
em ho começo criaste a terra» (EE); 
«emprenhou a ama que ho criaua» (S); 
«e alli se crie e seja viçoso pera soportar 
depois mayor pẽna» (VC); «por tal que 
da promesa se criee e alleuãte deuaçam» 
(VC); «sinplezes e jnoçẽtes que cõ leite 
de dotrina criees e gouernees os outros» 
(VC); «necessario he que a criemos com 
boas e virtuosas obras» (VC); «Eu criey 
e exalçey filhos e elles me despreçarõ» 
(VC); «gouerna e crija o lume» (VC); 
«quando os pecadores em seus pecados 
se crijã e se encobrem ou se acaruam 
scondẽdoos» (VC); «como quer que o 
padre crije todallas cousas per o filho» 
(VC); «Eu som aquelle que faço a paz 
e crijo mal» (VC); «ouue filho doutro 
e nõ de seu marido e o criou por de 
seu marido» (TC); «e criou os aa sua 
semelhãça» (VC); «mas criou te pera o 
louuares e hõrrares» (VC); «E deuemos 
temer a Deus que nos fez e crya e 
governa» (S); «nom feyto nẽ cryado 
nen geerado» (S); «no começo da ygreja 
ha ffe se auia de cryar e estabelleçer 
com millagres» (EE); «e a voõtade se 
renouara ou cryara outra noua» (VC); 
«Diz aqui polo qual todalas coussas boas 
cryas» (S); «Cryey filhos e ẽxalçeyos» 
(EE); «Aynda eu cryo de nouo os çeeos e 
a terra» (EE); «he padre que cryou todas 
as cousas» (S); «ẽ tanto que o menino 
nado era criado por Joseph» (EE); «per 
que aa ymagem de deos es criada» (VC); 
«Pera louuares pois o teu criador es 
criado» (VC); «pello qual fforõ criadas 
todalas coussas» (S); «e depois que for 
criada esforçase» (VC); «em que fora 
creado per deos» (VC); «Esta era muyto 
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menor e fora criada nouamente no aar 
e ally era situada» (VC); «elle disse e 
forõ feitas elle mandou e forõ criadas» 
(VC); «leixarõ de seer proueitosas e boas 
e no stado em que forom criadas» (VC); 
«mandou e foron criadas» (S); «como 
quer que fosse criado sẽ pecado» (S); 
«pera esto foste criada e feita aa sua 
ymagẽ e semelhãça» (VC); «O manna 
foy creado per deus no ceeo do aar» 
(VC); «a alma leyxa de seruir a Deus 
pelo qual ela foy criada» (TC); «e cõ 
que naçemos de Adã que foy criado 
sem pecado» (S); «des do começo e ante 
dos mũdos fuy criada e atee ho mũdo 
vijndoyro nõ leyxarey de seer» (EE); 
«per que a vida spiritual he creada na 
alma» (VC); «a qual bẽauenturãça he 
criada por elles» (VC); «o qual he criado 
segũdo deos em justiça e santidade de 
verdade» (EE); «deuia seer criada em 
cousas de sirgo» (VC); «e a de seer 
cryado e conversar antre chrystaãos» 
(S); «que seja criado e conseruado por 
bẽ feitoria» (VC); «Verbum, palaura, 
por que ho padre por elle criou todalas 
cousas ou as mandou ser criadas» (S); 
«O .xxxviij. que queren ser criados en 
perjuyzo doutros cõtra dereyto» (S); «per 
a qual todas cousas som criadas e regidas 
e saãs» (VC); «E ajnda que he grande 
amor aa terra donde os homẽs naçen 
que som criados ẽ ella» (S); «Ca sooes 
criados a sua semelhãça» (EE); «a qual 
ja tijnha criada com virtudes» (VC).

criatura, subs. (do lat. creatura-m). 
Criança; o que existe com vida na terra 
e foi criado por Deus. Formas: creatura 
(S, 26; VC, 30; RP, 1); creaturas (S, 2; 
VC, 7; EE, 1); criatura (S, 8; TC, 4; VC, 
106; C, 2; EE, 35); criaturas (S, 7; TC, 
2; VC, 51; HV, 1; EE, 14); cryatura (EE, 
2). Contextos: ca o homen he de amar 
asi como creatura de Deus» (S); «e toda 
creatura quisera auer fim» (EE); «dos 
quaaes se corrõpẽ os spiritos vitaes em 
ha creatura viuẽte» (RP); «e aos homeẽs 

que sson suas creaturas» (S); «deu a 
vida a todallas creaturas» (VC); «ou 
em os mais escolheitos beens segundo 
que todallas creaturas» (EE); «A sexta 
se por feridas que desse a molher fezesse 
perder a criatura que trouxesse no uẽtre» 
(TC); «des a mayor criatura ataa meor 
de todos» (TC); «querẽdo mais prazer 
aa criatura que ao criador» (VC); «a 
esperãça da criatura aguarda a reuellaçõ 
dos filhos de deos» (EE); «De todalas 
criaturas nõ ha hy mays nobre nem mays 
excilente que o homẽ» (TC); «que seja 
feita louuor e honrra de deus em ty e em 
as outras criaturas» (VC); «as criaturas 
lhe obedeçiam» (EE); «Do homem o 
qual he toda cryatura» (EE).

criente, adj. (do cast. criente). O mesmo 
que crente. Formas: criente (VC, 1). 
Contexto: «alimpando as çugidades 
da carne e da alma em qualquer que for 
criente» (VC).

crime ,  subs.  (do lat .  crimine-m) . 
Transgressão da lei; delito. Formas: 
crime (S, 4; VC, 18; C, 3); crimẽ (S, 
2; HV, 2); crimees (VC, 1); crimes (S, 
2; VC, 4); crimẽs (VC, 2). Contextos: 
«aynda que cometa alguũ crime por que 
deua ser punido corporalmente» (S); 
«assi o reprehendiã como se fezesse 
alguũ grãde crime» (VC); «Ha quynta 
maneyra que enbarga ho matrimonio 
he crimẽ» (S); «todos aquelles que forẽ 
culpados de crimẽ de treyçã» (HV); 
«aaquelles que cayam em os mayores 
crimees» (VC); «Muytos e grandes 
crimes cometẽ os clerigos parrochianos» 
(S); «ao qual perteẽcia o juizo nos feitos 
crimes e de morte» (VC); «Sẽ duuida 
veer se hã os maaos justamẽte seer 
dãpnados por seus crimẽs e maldades» 
(VC).

criminação, subs. (do lat. criminatione-m). 
Acto ou efeito de criminar; acusação; 
calúnia. Formas: criminaçoões (VC, 1). 
Contexto: «Em aquesto ensinou Christo 
que cõ paciẽcia se deuem soportar as 
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acusaçoões e criminaçoões» (VC).
criminal, adj. (do lat. criminale-m). 

Relativo ao crime. Formas: criminaaes 
(VC, 1); criminaees (S, 2); criminaes 
(HV, 1); criminal (S, 4; VC, 4); 
cryminaees (S, 1); cryminal (VC, 1). 
Contextos: «se entẽde soomẽte das 
cousas criminaaes» (VC); ha ofiçio de 
preytos criminaees» (S); «que todas as 
sẽtẽças criminaes fossem outorgadas 
e dadas em Roma pollos senadores» 
(HV); «nem outra acussaçom que sseja 
criminal» (S); «amtre os mortaees alguũs 
se dizen cryminaees por serem mais 
graues» (S); «o apresentarõ ao juiz cruel 
cryminal como a cam rayuoso» (VC).

criminalmente, adv. (de criminal + 
-mente). De forma criminosa. Formas: 
criminalmente (VC, 1); criminalmẽte 
(C, 1). Contextos: «tanto achou que 
o acusauam mais fortemente e mais 
criminalmente que morresse» (VC); 
«atee que os pague, ou aja hy outra pena 
criminalmẽte» (C).

crimine, subs. O mesmo que crime. 
Formas: crimine (S, 1). Contexto: «e 
de crimine de heresia e de simonya» (S).

criminoso, subs. (do lat. criminosu-m). 
Aquele que praticou um crime; 
delinquente. Formas: criminosos (S, 1; 
VC, 1); crjminosos (EE, 1). Contextos: 
«asi como os que som criminosos 
de taees delitos» (S); «porque nom 
como malfeitores e criminosos padeçiã 
aquesto» (VC); «se alguũs escrauos 
ou crjminosos fugiã aa estatua fossem 
seguros da vyda» (EE).

crisma, subs. (do grego χρίσμα, unção, 
óleo, pelo lat. chrisma, atis). O 
sacramento da confirmação em que o 
crismado é ungido com óleo. Formas: 
chrisma (VC, 1); crisma (S, 29; TC, 
1; VC, 6; C, 1). Contextos: «E daqui 
tomou a ygreja que no sacramento do 
bauptismo e da chrisma teem custume 
de trazer alguũs» (VC); «O sexto he a 
crisma que poeem o saçerdote encyma 

da cabeça» (S); «O segundo he os que 
tomam o corpo de Deus ou crisma ou 
outra cousa sagrada pera fazer maleficios 
alguũs» (TC); «e denũçiou o sacramento 
da crisma e cõfirmaçõ» (VC); «segundo 
o que açima he dito da crisma» (C).

crismar, vb. (do lat. eclesiástico chrismare). 
Ministrar ou receber o sacramento da 
confirmação. Formas: crisma (TC, 2); 
crismar (S, 1; C, 2). Contextos: «quẽ se 
crisma duas uezes ou bautiza nõ deue de 
seer iulgado como leigo mais polo iuizo 
do bispo» (TC); «asi como crismar e dar 
a bẽçam solepne» (S); «E depoys que 
forem de seys ou sete annos que os façam 
crismar» (C); «posto que alguũs tenhã 
que os saçerdotes per mãdado espeçial 
do papa podẽ crismar» (C).

crisólito, subs. (do grego χρυσόλιθος, pelo 
lat. chrysolithu-m). Pedra preciosa da 
cor do ouro; topázio. Formas: crisollito 
(VC, 3). Contextos: «O octauo conselho 
que he guardar se homẽ do aazo de 
peccar he significado per o crisollito. O 
crisollito splãdeçe ao sol como strella 
da manhãa» (VC); «Itẽ o crisollito tira 
a sandiçe da sabedoria e entẽdimẽto» 
(VC).

crispo, adj. (do lat. crispus, a, um). O 
mesmo que crespo: rugoso; ondulado; 
áspero. Formas: crispos (VC, 1). 
Contexto: «Os seus cabellos erã de 
auellaã madura e cheguauã aas orelhas 
yguaaes e chaãos e dally afundo quanto 
quer crispos e louros e cobriã e auanauã 
sobre os ombros» (VC).

cristal, subs. (do grego χρύσταλλος, gelo, 
pelo lat. crystallu-m). Forma sólida 
natural com estrutura ordenada. Formas: 
cristal (VC, 1; EE, 1). Contextos: «e 
luzira a alma per o corpo assy como luze 
o sol per huũ cristal» (VC); «a terra sera 
limpa como o cristal» (EE).

cristandade, subs. (do lat. eclesiástico 
christianitate-m). Conjunto de todos os 
cristãos. Formas: christaãdade (EE, 1); 
christaandade (VC, 3); christãdade (S, 
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1); christandade (VC, 5; HV, 1; EE, 1); 
christanidade (VC, 2); christiandade (VC, 
1); christindade (HV, 2); cristandade (VC, 
1); cristiaã[da]de (HV, 1). Contextos: «a 
ygreja dos gentios dos quaaes veem a 
christaãdade» (EE); o trabalho que ha 
na ygreja presente em a christaandade 
he semelhãte ao que afana ou trabalha 
em alguũs negoçios» (VC); «he sygnal 
de christãdade» (S); «O primeiro dia he 
aquelle em que ouue o homem a ffe da 
christandade» (VC); «nõ temas que oje 
sera enxalçada a christandade por ty» 
(HV); «erã cabeça de todollos christaãos 
e christanidade» (VC); «e perteẽçia a 
todo corpo da christanidade» (VC); 
«e assy me humildar no acto e pãnos 
da nossa relligiõ da christiandade» 
(VC); «e exalçade a santa christindade» 
(HV); «Despois que o emperador 
ouue emlegido apostolico e cabeça da 
christindade fezlhe e edeficar hũa ygreja 
a honrra e seruiço de deus» (HV); «e 
antre as prinçesas da cristandade» 
(VC); «e toda a cristiaã[da]de seraa 
emxalçada» (HV).

cristão, subs., adj. (do grego χριστιανός, 
pelo lat. christianus, a, um). Aquele 
que segue Cristo. Formas: christaã 
(S, 1; VC, 11; HV, 1; EE, 9); christãa 
(S, 3; VC, 3); christaão (S, 29; TC, 2; 
VC, 92; C, 2; EE, 20); christãao (S, 12; 
VC, 1); christaãoo (S, 1); christaaos (S, 
1; VC, 1); christaãos (S, 22; VC, 144; 
HV, 3; C, 9; EE, 60); christãaos (S, 16); 
christão (S, 4; TC, 1); christãoo (S, 1); 
christãos (S, 4); christiaaom (VC, 1); 
christiaaos (VC, 1); christiaãos (VC, 4); 
christianos (VC, 1); chrystaãos (S, 1); 
cristaã (S, 1); cristãa (TC, 1); cristãao 
(S, 3); cristaãos (VC, 1; C, 2; HV, 1); 
crystãaos (S, 1). Contextos: «estado e 
fauor da ffe christaã» (EE); «nem som 
jnstruydos nẽ ensynados em a fe christãa 
segũdo deuiam» (S); «E de neçesidade 
he obligado todo christaão ou cristaã de 
se cõfesar asi segũdo a ley do testamẽto 

velho» (S); «Se sabeo ou sĩpliz casado 
ou solteiro religioso ou leygo paremte ou 
cunhado, christaão ou pagaão e asy dos 
outros semelhauees» (TC); «Praza a deus 
que sejas como tal christaão ou justo» 
(EE); «o qual deçẽde de christãao» (S); 
«sse deuem saber por todo christaãoo 
clerygo ou leygo» (S); «chora cada dia 
sobre nos christaaos» (VC); «Contra 
a terçeira fazem os maoos christaãos» 
(S); «asy como os maos christãaos» 
(S); «Esto he que todo christão garde bẽ 
seu corpo e mẽbros honestos e limpos» 
(TC); «Elle responde: christãoo» (S); 
«Em outra maneira se entende por ho 
ajũtamẽto dos fiees christãos» (S); 
«porque o christiaaom nõ se descontente 
fazer aquello que Christo fez» (VC); 
«mas nos outros christiaaos sabemos 
todas as cousas que Christo fez per os 
seus euãgelhos» (VC); «todollos falsos 
e maaos christiaãos» (VC); «E aquestas 
duas maneiras de lauar comunes som a 
todos christianos. e todos os podẽ fazer» 
(VC); «e a de seer cryado e conversar 
antre chrystaãos» (S); «cristãa que 
durme com mouro ou iudeu» (TC); «a 
quall todo cristãao deue fazer em secreto 
ao seu saçerdote» (S); «o trabalho dos 
apostollos significa o trabalho dos fiees 
cristaãos» (VC); «fazen guerras ẽ seus 
nauios comtra crystãaos» (S).

cristel, subs. (do grego χλυστήρ, seringa, 
pelo lat. clystere-m). O mesmo que 
clister: instilação pelo ânus de água ou 
outro líquido. Formas: cristel (RP, 1). 
Contexto: «toma huũ cristel» (RP).

c r i s t i a n í s s i m o ,  a d j .  ( d o  l a t . 
christianissimus, a, um). Superlativo de 
cristão. Formas: christianissimo (VC, 
1). Contexto: «E por moor ampleaçom 
de nobreza e aumentaçam de vosso 
glorioso e christianissimo nome» (VC).

cristículo, adj. (do lat. eclesiástico 
christiculus, a, um). Que diz respeito 
a Cristo. Formas: cristiculos (VC, 
1). Contexto: «segũdo a escriptura 
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dos quatro euangelistas e notarios 
cris t iculos :  com verdadeyras  e 
deuotissimas exposiçoões de diuersos 
doctores» (VC).

cru, adj. (do lat. crudus, a, um). Duro; 
rigoroso; austero. Formas: crua (VC, 
1); cruu (TC, 1; VC, 1); cruus (VC, 1). 
Contextos: «Onde assy como maao 
signal he em a natureza quando a 
ourinha saae jndigesta e crua» (VC); 
«fuilhes cruu e sẽ misericordia» (TC); 
«Terceiramẽte que se nõ coyma cruu: 
sem fogo damor» (VC); «elle comeria 
daquelles manjares cruus do hermo» 
(VC).

crucíferos, subs. (do lat. eclesiástico 
cruciferus, i). Ordem religiosa que 
tinha como insígnia uma cruz. Formas: 
cruçifferos (VC, 1). Contexto: «a uida 
dos cruçifferos de muyto mais doçe e 
dellectosa que aquesta outra dos leigos» 
(VC).

crucificação, subs. (do lat. eclesiástico 
crucificatione-m). Ato ou efeito de 
crucificar; suplício na cruz. Formas: 
crucificaçom (VC, 1); cruçificaçom (S, 
1). Contextos: «E aquella crucificaçom 
de Christo afigurou Ysayas» (VC); 
«a significar que logo ha de trautar da 
cruçificaçom de Jhesu Christo» (S).

crucificado, subs. (do part. de crucificar). 
O que foi crucificado; supliciado na 
cruz. Formas: crucificado (VC, 20); 
crucificados (VC, 2). Contextos: «Se 
querees regnar cõ o crucificado cõuẽ vos 
que tomees a cruz per seu exẽplo» (VC); 
«porque morryam os crucificados» 
(VC).

crucificador, subs. (de crucificado + 
-or). Aquele que crucifica. Formas: 
crucificadores (EE, 1). Contexto: «o 
tormẽto da morte na cruz (nõ ameaçaua) 
aos crucificadores de eterna ou penna» 
(EE).

crucificamento, subs. (de crucificar + 
-mento). Ato ou efeito de crucificar; 
suplício na cruz. Formas: cruçifficamẽto 

(VC, 1); crucificamento (VC, 1); 
crucificamẽto (VC, 4). Contextos: «E 
o cruçifficamẽto da questas tres cousas 
he feito per tres votos que fazẽ os 
religiosos» (VC); «Escandallo boo foy 
o crucificamento de Christo» (VC); «O 
crucificamẽto de Christo he chamado 
exaltaçõ» (VC).

crucificar, vb. (do lat. eclesiástico cruci-
ficare, este de crucifigere). Pregar ou 
suspender numa cruz. Formas: cruçi-
fficado (VC, 1); cruçifficarõ (VC, 2); 
cruçiffycassem (S, 1); crucifica (VC, 1); 
crucificaae (VC, 1); crucificada (VC, 1); 
crucificado (VC, 60; EE, 6); cruçificado 
(S, 3; VC, 3; HV, 1; EE, 5); crucificado 
he (VC, 1); crucificados (VC, 4); cru-
cificallo (VC, 1); crucificam (VC, 2); 
cruçificam (VC, 1); crucificamno (VC, 
1); crucificandoo (VC, 1); crucificao 
(VC, 2); crucificar (VC, 12; HV, 1; EE, 
1); cruçificar (VC, 1; EE, 2); crucificarã 
(VC, 1); crucificarẽ (VC, 1); crucifica-
rees (VC, 1; EE, 2); crucificarem (VC, 
3); crucificarõ (VC, 11; EE, 1); cruçi-
ficarõ (EE, 2); crucificarom (VC, 11; 
EE, 2); crucificaron (S, 1); cruçificaron 
(S, 1; EE, 1); crucificase (VC, 1); cru-
cificasse (VC, 1); crucificastes (VC, 1); 
crucificauã (VC, 4); crucificauam (VC, 
10); crucificou (VC, 4); crucifiquemos 
(VC, 1); cruçyficauan (S, 1); cruzificarẽ 
(VC, 1); era crucificado (VC, 2); era 
cruçificado (VC, 2); eram crucificados 
(VC, 1); esta crucificado (VC, 1); foi 
cruçificado (S, 2); fora crucificado (VC, 
3); fores crucificado (VC, 1); forom 
crucificados (VC, 1); fosse crucificado 
(VC, 5); fosse cruçificado (EE, 1); foste 
crucificado (VC, 2); foy cruçificada (S, 
1); foy cruçificado (S, 7; VC, 1; C, 1); 
foy crucificado (VC, 35); fuy crucificado 
(VC, 1); he crucificado (VC, 5; EE, 2); 
he cruçificado (VC, 1; EE, 2); seer cru-
cificada (VC, 1); seer cruçificadas (VC, 
1); seer crucificado (VC, 27; EE, 2); seer 
cruçificado (EE, 1; VC, 1); seer crucifi-
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cados (VC, 1); seera crucificado (EE, 1); 
seja crucificado (VC, 4); ser crucificado 
(VC, 1); seras crucificado (VC, 2); ser-
mos crucificados (VC, 1); sõ crucificadas 
(VC, 1); som crucificado (VC, 3); som 
crucificados (VC, 3); stãdo crucificado 
(VC, 1); stando crucificado (VC, 1); star 
cruçificado (VC, 1). Contextos: «seendo 
a figurado a ti cruçifficado ẽ a pena» 
(VC); «nẽ o discipulo que te negaua nẽ 
o perseguidor dos discipollos nẽ aquelles 
que te cruçifficarõ» (VC); «O premeiro 
ante que ho cruçiffycassem de palmadas 
e de açoutes e doestos» (S); «o qual 
crucifica a nos com sygo» (VC); «vos 
o crucificaae se quiserdes» (VC); «mas 
a carne crucificada com o spiritu salua» 
(VC); «foy Christo crucificado» (EE); «o 
mundo he a min cruçificado e eu ao mun-
do» (S); «per o qual crucificado he a mjm 
o mũdo» (VC); «E aquestes ladroões 
crucificados em nos» (VC); «porque 
elles nũca se trabalharõ de crucificallo» 
(VC); «e cuydando na sua paixõ crucifi-
cam e atormentam a sua carne com jejuũs 
disçiplinas» (VC); «outra vez cruçificam 
o filho de deos» (VC); «Crucificamno 
em sy meesmos em quanto em elles 
he» (VC); «(e matallo ã crucificandoo) 
com preguos de ferro» (VC); «braadãdo 
diziam cõtra elle crucificao crucificao» 
(VC); «E a requerimento e pedimẽto dos 
judeus Pillatos o fez crucificar» (EE); 
«veẽdoo açoutar e cruçificar» (VC); 
«nom pode veer cruçificar a seu filho 
sem se affregyr de door maternal» (EE); 
«se o conhoçerom nunca ja mais elles 
crucificarã o senhor da gloria» (VC); 
«nũca depois veera Judas a vẽdello. nẽ os 
judeus ao crucificarẽ» (VC); «e aquelles 
matarees e crucificarees e açoutarees ẽ 
vossas sinagogas» (EE); «E poeẽlhe a 
cruz para o crucificarem aos ombros» 
(VC); «e cõtra a enueja que rogou pellos 
que o crucificarõ» (EE); «cruçificarõ sua 
carne» (EE); «em quanto o crucificarom 
nuu» (VC); «os judeus diseron: cruci-

ffige, crucifige, crucifige, atta que ho 
crucificaron» (S); «O segundo quando 
ho cruçificaron na cruz» (S); «atta que ho 
crucificaron» (S); «afficadamẽte pedindo 
que o crucificase» (VC); «E veendo que 
com os braados e vozes que dauam que 
o crucificasse nõ o podia liurar e enuyar 
em paz» (VC); «Ex aqui o homẽ que 
vos crucificaste» (VC); «cõfessando a 
verdade nas orelhas dos que o crucifi-
cauã» (VC); «Desuestirõno aquelles que 
o atormentauam e crucificauam» (VC); 
«crucificou per mynisterio de obra» 
(VC); «Mas crucifiquemos o homem 
velho per pecados» (VC); «Significa ho 
choro que as molheres faziam quando 
cruçyficauan a Jhesu Christo» (S); «leu-
arõno a Golgata que quer dizer caluarie 
locus para o cruzificarẽ» (VC); «e que 
elle era crucificado ao mũdo» (VC); 
«Outrossy os ladroões que com Christo 
eram crucificados escarneçendo delle di-
ziam lhe» (VC); «onde pareçe que o cor-
po esta crucificado» (VC); «quando foi 
cruçificado Jhesu Christo» (S); «e veosse 
ao loguar onde fora crucificado» (VC); 
«e se fores crucificado como Christo» 
(VC); «E forom crucificados com Chris-
to dous barooes» (VC); «nom podendo 
soportar que seu senhor fosse crucificado 
ou enforcado» (VC); «por os quaaes 
tu foste crucificado» (VC); «por que 
primeiramẽte foy cruçificada a maãoo 
dereita de Jhesu Christo que a ssestra» 
(S); «foy cruçificado, morto e sepultado» 
(C); «mas grauemẽte que o fuy com 
aquella em que fuy crucificado?» (VC); 
«esto sabendo que o velho homẽ no nos-
so, juntamẽte he cruçificado» (EE); «A 
carne deue seer crucificada como o ladrõ 
da parte dereyta» (VC); «E tres cousas 
sõ no mũdo que deuẽ seer cruçificadas 
ao mundo» (VC); «por aquele quẽ sofreo 
seer cruçificado» (EE); «nos deuemos. 
seer crucificados com Christo em meyo 
dos dous ladroões» (VC); «padeçera e 
seera crucificado por ventura como eu» 



600 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

(EE); «E assy o mundo ajnda que a my 
seja crucificado. empero elle fica em sua 
perfia» (VC); «E porẽ sol elle quer ser 
crucificado nõ contra digas» (VC); «em 
a cruz esto he que seras crucificado» 
(VC); «e he necessario de sermos cruci-
ficados no mũdo» (VC); «assy meesmo 
em nos moralmente sõ crucificadas 
tres cousas» (VC); «Per aquestes dous 
ladroões se entendem aquelles que por 
alimpar seus pecados som crucificados 
com Christo per profissom feyta na 
relligiom» (VC); «E tal exemplo deu 
Christo stãdo crucificado na cruz» (VC); 
«mas ajnda escarneçem delle. stando 
crucificado» (VC); «star cruçificado e 
posto na cruz» (VC).

crucifigação ,  subs.  O mesmo que 
crucificação. Formas: crucifigaçõ (VC, 
1); crucifigaçom (VC, 1). Contextos: 
«Daqueste artigoo da crucifigaçõ 
de Christo e do escarneho que delle 
foy feito» (VC); «Daqueste artigoo 
da crucifigaçom de Christo com os 
ladroões» (VC).

crucif igado ,  subs.  O mesmo que 
crucificado. Formas: crucifigados 
(VC, 1). Contexto: «alguũs dizẽ que os 
crucifigados mais agjnha morrem» (VC).

crucifigador ,  subs. O mesmo que 
crucificador. Formas: crucifigadores 
(VC, 1). Contexto:  «porque por 
os seus crucifigadores orou muy 
affectuosamente» (VC).

crucifigamento, subs. O mesmo que cru-
cificamento. Formas: crucifigamento 
(VC, 3); crucifiguamemto (VC, 1). 
Contextos: «Daqueste artigoo do cru-
cifigamento. he tirada ensinança» (VC); 
«He leuado ao loguar do crucifiguame-
mto» (VC).

crucifigar, vb. O mesmo que crucificar. 
Formas: crucifiga (VC, 1); crucifigadeo 
(VC, 1); crucifigaio (VC, 1); crucifigam 
(VC, 3); crucifigam me (VC, 1); 
crucifigao (VC, 20); crucifigar (VC, 14); 
crucifigarẽ (VC, 1); crucifigarem (VC, 

3); crucifigarey (VC, 1); crucifigarõ (VC, 
3); crucifigarom (VC, 4); crucifigas (VC, 
1); crucifigasse (VC, 1); crucifigassem 
(VC, 4); crucifigo (VC, 1); crucifigua 
(VC, 2); crucifiguaaes (VC, 1); 
crucifiguam (VC, 3); crucifiguar (VC, 
4); crucifiguasse (VC, 1); crucifiguauã 
(VC, 1); crucifigue (VC, 1); crucigãdo 
(VC, 1); fosse crucifigado (VC, 2); foy 
crucifigado (TC, 1); seja crucifiguado 
(VC, 1); seer crucifigado (VC, 1). 
Contextos: «E a cruz em que se o mũdo 
crucifiga he pobreza de spiritu» (VC); 
«Diselhes recebedeo vos e crucifigadeo» 
(VC); «Aquesta palaura que elle disse 
crucifigaio foy de queyxa» (VC); 
«Em que se mostra que aquelles que 
crucifigam a sua carne com os vicios e 
cobijças» (VC), «esto he nom sabem que 
eu som teu filho e crucifigam me» (VC); 
«diziam. Crucifigao. Crucifigao» (VC); 
«E diz que dos gẽtios. e que os judeos 
lho auiã de ẽtreguar pera o escarneçer 
e açoutar e crucifigar» (VC); «E per 
o contrairo Pillatos o entregou pera 
crucifigarẽ» (VC); «e o deuestirom das 
suas e o leuarom para o crucifigarem» 
(VC); «O vosso rey crucifigarey?» 
(VC); «porque como ladrom crucifigarõ 
o rremijdor de todos» (VC); «aquelles 
que som de Christo crucifigarom a sua 
carne com as cobijças e vicios» (VC); 
«porque outra vez me crucifigas tu 
agora cõ pecado da infieldade» (VC); 
«e dobrauã e tornauã a braadar que o 
crucifigasse por o grãde desejo que 
auiã» (VC); «entregou lhes Jesu que 
o crucifigassem» (VC); «e quanto em 
my he te crucifigo com meus pecados» 
(VC); «Aa hora da sexta crucifigua tu ty 
meesmo ao mũdo» (VC); «crucifiguaaes 
vosso senhor e vosso meestre e o ferijs» 
(VC); «Outra vez crucifiguam em sy 
meesmos o filho de deus» (VC); «nem 
se contẽtarom de te crucifiguar» (VC); 
«por tal que elle crucifiguasse as tuas 
cobijças» (VC); «e roguãte por os que 
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te crucifiguauã» (VC); «outorguame 
que eu crucifigue o meu spiritu em 
meo da carne e do mundo» (VC); «o 
qual sera crucigãdo o vosso rey» (VC); 
«mas que fosse crucifigado per juizo 
do presidente» (VC); «foy crucifigado 
e morto e supultado» (TC); «e leuame 
pera ty porque seja crucifiguado cõtigo» 
(VC); «padeçeo o senhor ante de seer 
crucifigado» (VC).

crucifixo, subs. (do lat. crucifixu-m). Cruz; 
imagem com Jesus crucificado. Formas: 
cruçiffixo (S, 1); crucifixo (VC, 11); 
cruçifixo (S, 2). Contextos: «E en alguũs 
liuros esta ha ymagen do padre e ha do 
cruçiffixo» (S); «jamais nõ podia veer 
a jmagem do crucifixo que nõ caesse 
em terra como morta» (VC); «he bem 
afigurada per a cruz ou crucifixo que nas 
ygrejas se acostuma poer» (VC); «beyja 
os pees da magestade e do cruçifixo» 
(S); «e por esto pintam a ymagem do 
cruçifixo no liuro deste sacramento e en 
as ygrejas» (S).

crucifixo 2, adj. (do lat. crucifixus, a, um). 
Crucificado; em forma de cruz. Formas: 
crucifixa (RP, 1). Contexto: «emtõ ha de 
menuyr o sangue em a parte crucifixa que 
he a parte cõtrayra» (RP).

crudo, adj. (do cast. crudo). O mesmo que 
cru. Formas: cruda (VC, 1). Contexto: 
«E pois aly he cruda a rresurrecçõ onde 
som os que o crucificarõ» (VC).

cruel, adj. (do lat. crudele-m). Desumano; 
mau; severo. Formas: cruees (S, 2; VC, 
55; HV, 1; EE, 4); crueis (TC, 1); cruel 
(S, 3; TC, 1; VC, 82; EE, 9; RP, 1); 
crues (VC, 3). Contextos: «E se som 
cruees querem que pareça que o fazẽ 
por justiça» (S); «cercarõno mujtos caães 
cruees e brauos» (VC); «E assy por que 
nõ pareçessem de todo cruees tirarom o 
menos que podiã» (EE); «tiinha a terra 
cabo presa com suas muy crueis maãos» 
(TC); «he muy graue e muy cruel» (S); 
«a minha ira moy cruel se asanhara cõtra 
elas» (TC); «no tẽpo da pascoa se faz 

mais cruel o dyaboo» (EE); «ho mar se 
faz cruel» (RP); «somos nos pecados 
alheos. crues e sem sabores juizes» 
(VC); «aquelles que som jmchados e 
crues» (VC).

crueldade, subs. (do lat. crudelitate-m). 
Ação cruel; crueza. Formas: crueldade 
(S, 1; TC, 1; VC, 71; EE, 4); crueldades 
(VC, 4); cureldade (TC, 1). Contextos: 
«e tu perdoaste a crueldade  do 
meu pecado» (S); «Item crueldade, 
desobediẽtia a Deus e ao proximo» 
(TC); «he dito spiritu nom limpo por 
crueldade» (VC); «no qual se mostra a 
grãdissima crueldade do riquo» (EE); 
«Façã se pois cruees os tiranos quanto 
quiserẽ cõ suas crueldades» (VC); «E 
vee ergo quatro crueldades muy grãdes» 
(VC); «fazẽ o cõtrairo fazendo iustiça ou 
cureldade» (TC).

cruelmente, adv. (de cruel + -mente). Com 
crueldade. Formas: cruelmente (VC, 9); 
cruelmẽte (VC, 11; EE, 1). Contextos: 
«e por tãto por a engratidom seram estes 
pugnidos mais graue cruelmente» (VC); 
«e aquelles cruelmẽte derramã o sangue» 
(VC); «o qual se teue depois cruelmẽte 
cõ huũ seu parçeiro» (EE).

crueza, subs. (de cru + -eza). Crueldade. 
Formas: crueza (S, 2; VC, 10; EE, 5). 
Contextos: «e asi como se se temese 
de seus enemygos e de rroubadores 
ou crueza de algũ senhor poderoso» 
(S); «por tal que por sua reposta os 
reprehendesse da sua crueza» (VC); 
«Em o qual se mostra grande crueza 
en demãdar vingãça do proximo» (EE).

cruz, subs. (do lat. crux, crucis). Objeto 
de suplício formado por duas hastes 
atravessadas; crucifixo; lenho. Formas: 
cruces (TC, 1); cruz (S, 98; TC, 3; VC, 
680; HV, 16; C, 2; EE, 82); cruzes (S, 
15; VC, 6; C, 3). Contextos: «das cruces 
e dos outros ornamentos» (TC); «Ante 
deue fazer o sinal da cruz» (S); «E logo 
com augua bẽta fara hũa cruz ẽçima 
do ẽfermo» (S); «quẽ iura na cruz nõ 



602 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

sagrada, huũ ano de peendença» (TC); 
«E tu pois nuu te vaae e e aleuanta aa 
bandeyra da cruz» (VC); «pella paixom 
da cruz» (EE); «morrer na cruz» (EE); 
«o escandallo da cruz» (EE); «o synal 
da cruz» (EE); «Has cruzes do oleo que 
fazẽ nos pectos e antre as espadoas e 
a cruz que fazem nos pectos significa 
que he dom do spiritu santo» (S); «e 
os peregrims pousam aly suas cruzes» 
(VC); «que os liuros, calezes nẽ cruzes 
nõ sejam apenhados» (C).

cruzada, subs. (do lat. medieval cruzata-m). 
Expedição militar e religiosa à Terra 
Santa ou aos territórios dos infiéis. 
Formas: cruzada (SG, 1). Contexto: 
«Satisfazẽdo poderã seer abssoltos per 
a cruzada ou por hos meesmos juizes 
desta causa» (SG).

cruzado, subs. (do part. de cruzar). Antiga 
moeda portuguesa. Formas: cruzado (C, 
5); cruzados (C, 12). Contextos: «pague 
huũ cruzado douro pera as obras da nossa 
see e nosso meirinho» (C); «os avemos 
por cõdepnados em tres cruzados douro 
pera as obras da nossa see e nosso 
meirinho» (C).

cruzado 2, adj. (do part. de cruzar). 
Disposto em forma de cruz; atravessado. 
Formas: cruzadas (S, 2). Contextos: 
«E tem as maãos cruzadas diamte 
dos pectos» (S); «E as maãos que tem 
cruzadas he tanto como sse disese» (S).

cu, subs. (do lat. culu-m, traseiro). Orifício 
na extremidade de um objeto. Formas: 
cuu (VC, 1). Contexto: «ca pode deus 
fazer que huũ camello entre per o cuu 
de hũa agulha sem torua algũa» (VC).

cuba, subs. (do lat. cupa-m). Vasilha 
grande; tonel; dorna. Formas: cuba (S, 
2). Contextos: «Con o vinho que he 
auguado na cuba se se pode dizer misa» 
(S); «Acõteçe algũas vezes quãdo se 
colhe o vinho auguasse na cuba» (S).

cubertina, subs. (de coberta + -ina). 
O mesmo que cobertina: pano curto 
para cobrir. Formas: cubertjna (VC, 

1). Contexto: «Desuestirõno aquelles 
que o atormentauam e crucificauam 
que soomente hũa cubertjna nom lhe 
leixauam» (VC).

cuca, subs. (formação desconhecida). 
Antigo jogo de azar. Formas: cuca (TC, 
1). Contexto: «nõ iugar dados nẽ cuca 
nẽ tirar com beesta» (TC).

cuele, prep. + pron. (de cum + ele). O 
mesmo que com ele. Formas: cuelle 
(S, 1). Contexto: «deue dispẽsar cuelle 
e darlhe liçẽça que case» (S).

çugar, vb. (do lat. medieval succare, este 
de sugere). O mesmo que sugar: chupar; 
sorver. Formas: çugãdo (VC, 1); çugua 
(VC, 2); çuguar (VC, 1). Contextos: 
«mamãdo doçes tetas da virgem gloriosa 
sua madre ou tirando per ellas e çugãdo 
e trautando as segũdo costume das 
criaturas pequenas» (VC); «e assy 
encostado sobre o peito de Jhesu çugua 
suas tetas e dormiras e folgaras em paz 
pera sempre» (VC); «porque na boca 
teẽ hũa trõba a maneira de aguylhã e cõ 
aquella pũge a carne e çugua o sangue 
per a qual animalia ou mosquito se 
entẽde o menor quebrãto da ley» (VC); 
«e posso çuguar o mel da pedra» (VC).

cuidação, subs. (de cuidar + -ção). 
Cuidado; preocupação; pensamento. 
Formas: cuidaçõ (VC, 3); cuidações 
(VC, 1); cuidaçoões (TC, 1); cujdaçõ 
(VC, 1); cujdações (VC, 2); cujdaçoões 
(VC, 2); cuydaçã (VC, 2); cuydaçõ 
(VC, 16); cuydações (TC, 1; VC, 27); 
cuydaçom (VC, 10); cuydaçoões (TC, 1; 
VC, 52); cuydaçõoes (VC, 1); cuydaçoõs 
(TC, 2). Contextos: «e qualquer cousa 
que acham de cuidaçõ maa» (VC); 
«ordenaste de cuidar sobre nos cuidações 
de paz e de redẽpçom» (VC); «Quando 
esteueres no coro chama tuas cuidaçoões 
que te aiudem a louuar Deus» (TC); «nẽ 
ajaaes reçeo que aquestes mouimẽtos 
ou cujdações taaes vos sejam cõtados a 
pecado» (VC); «porque as cujdaçoões da 
nossa voontade que som entẽdidas per 
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os cabellos da cabeça deuẽ seer ameude 
acerca da paixõ do nosso remijdor» 
(VC); «E a cuydaçã he a sua folha» 
(VC); «cuydaçõ sobre cujdaçõ que nõ 
seja tragida cõtra ella» (VC); «Pequey 
pelo coraçõ ẽ cuydando muytas maas 
cuydações» (TC); «Assy sta a alma 
em perigo de dampnaçom por hũa soo 
cuydaçom maa» (VC); «Pequey em 
seendo carnal no me tiramdo das cousas 
do mundo asy per cuydaçoões como 
per obras» (TC); «por que eu pequey 
a ti per coraçõ e corpo e per obras e 
cuydaçõoes» (VC); «nom dou graças a 
Deus nen me ẽcomẽdo a ele nẽ ey ẽ mĩ 
boas cuydaçoõs» (TC).

cuidado, subs. (do part. do verbo cuidar). 
Solicitude; diligência. Formas: cuidado 
(S, 5; VC, 11; C, 3; EE, 8); cuidados 
(VC, 2); cujdado (VC, 32); cujdados 
(VC, 9); cuydado (S, 9; TC, 2; VC, 
284; EE, 46); cuydados (S, 1; VC, 45; 
EE, 1). Contextos: «he padre por cura e 
cuidado» (S); «e teem sollicito cuidado 
e vigiã por elles» (VC); «pera o cuidado 
das almas» (EE); «porque affoguase 
em elles o boo proposito per aazo dos 
cuidados que ham mayor poder» (VC); 
«e studam ou teẽ cujdado de a auer» 
(VC); «e que o assy torue como a toruaçõ 
dos muytos cujdados e a multidõ das 
cobijças» (VC); «Enterçessor, rrogador 
por que ha cuydado de quitar as nossas 
culpas e pecados» (S); «estã ali presos 
per cadeas nõ auẽdo cuydado das almas» 
(TC); «as cousas tẽporaaes auõdosamẽte 
e das sprituaes nõ hã cuydado» (TC); 
«conuen pera saber assy fremosamente 
e assy bem sen cuydado» (EE); «e 
me delectaua en os taees cuydados do 
mũdo» (S); «ferẽ e afadigã a alma (dos 
cuydados)» (EE).

cuidar, vb. (do lat. cogitare). Pensar; 
julgar; tratar. Formas: coydar (TC, 1); 
cuida (EE, 2); cuidã (TC, 1); cuidaaes 
(EE, 4); cuidada (VC, 1); cuidades (VC, 
1); cuidãdo (EE, 1); cuidam (EE, 1); 

cuidamos (EE, 1); cuidando (C, 2; EE, 
1); cuidar (VC, 3; C, 2; EE, 5); cuidara 
(EE, 3); cuidaria (EE, 1); cuidaua (EE, 
2); cuidauã (HV, 2; EE, 3); cuidauam 
(EE, 1); cuide (VC, 1); cuidees (EE, 
2); cuidem (EE, 1); cuides (VC, 1); 
cuidou (VC, 1; EE, 1); cujda (VC, 2); 
cujdã (VC, 3); cujdaaes (VC, 1); cujdam 
(VC, 1); cujdamos (VC, 1); cujdar (VC, 
5); cujdarẽ (VC, 1); cujdares (VC, 1); 
cujdarmos (VC, 1); cujdarõ (VC, 1); 
cujdaua (VC, 1); cujdauã (VC, 2); cujde 
(VC, 1); cujdẽ (VC, 1); cujdemos (VC, 
1); cujdou (VC, 1); cuyda (TC, 2; VC, 
46; EE, 11); cuydã (VC, 12; HV, 1; EE, 
1); cuydaae (VC, 2); cuydaaes (VC, 
2; EE, 2); cuydada (VC, 4); cuydadas 
(VC, 1; EE, 1); cuydãdo (TC, 1; VC, 
14; EE, 2); cuydam (VC, 5); cuydamos 
(VC, 7); cuydan (EE, 1); cuydando (TC, 
5; VC, 13; HV, 2; EE, 11); cuydando 
nos (VC, 1); cuydar (TC, 1; VC, 90; 
EE, 11); cuydara (VC, 1); cuydarã 
(EE, 1); cuydaran (EE, 1); cuydaras 
(VC, 3); cuydardes (VC, 1; EE, 2); 
cuydarẽ (VC, 4); cuydarem (VC, 2; 
EE, 1); cuydares (VC, 8); cuydarian (S, 
1); cuydarmos (VC, 4); cuydarõ (VC, 
5; EE, 2); cuydarom (VC, 5; EE, 3); 
cuydas (VC, 12; EE, 4); cuydasemos 
(VC, 1); cuydasse (VC, 4); cuydassẽ 
(VC, 3); cuydassem (VC, 7; EE, 1); 
cuydaste (VC, 3); cuydastes (EE, 1); 
cuydaua (VC, 14; EE, 6); cuydauã (VC, 
16; HV, 2; EE, 2); cuydauãlhe (VC, 1); 
cuydauam (VC, 6; EE, 3); cuydauas 
(VC, 1); cuydauees (VC, 1); cuyday 
(EE, 2); cuyddas (VC, 1); cuyde (VC, 
8; EE, 4); cuydẽ (VC, 1); cuydees (EE, 
3); cuydem (VC, 1); cuydemos (VC, 5); 
cuydes (VC, 4); cuydo (EE, 1); cuydou 
(VC, 7; EE, 4); for cuydada (VC, 1); for 
cuydado (VC, 1); he cuydado (VC, 1); 
seer cuydada (VC, 2); tijnha cuydada 
(VC, 1). Contextos: «coydar nos meus 
pecados e toleralos e cõfesalos» (TC); 
«njsto que cuida elle seer o mesmo no 
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coraçõ» (EE); «o bem que dos outros 
dizem cuidã que o tolhem a eles» (TC); 
«Quẽ cuidaaes que seja este menino» 
(EE); «deuia seer reuolta e cuidada de 
que saaee huũ liquor» (VC); «porque 
cuidades males em vossos coraçoões» 
(VC); «cuidãdo de veer (nõ vejam.)» 
(EE); «Ca todo judeu matando aos 
preegadores de Christo cuidam fazer 
seruiço a deus» (EE); «em tanto que 
outra cousa cuidamos» (EE); «ou 
cuidando ẽ outras molheres» (C); «o 
pecador antresi deue cuidar que fara para 
escapar aa dampnaçom» (EE); «Mas 
vijnda he a hora que qual quer que a 
vos matar cuidara fazer seruiço a deus» 
(EE); «E quẽ os matasse cuidaria fazer 
seruiço a deos» (EE); «e cuidaua que 
tal era esta saudaçõ» (EE); «nõ poderõ 
passar assy como elles cuidauã» (HV); 
«E vijndo os primeiros cuidauam que 
mays auiam dauer» (EE); «e que cuide 
como hira em presença do juyz» (VC); 
«Non cuidees que eu aja dacusarvos 
com meu padre» (EE); «que nõ cuidem 
quãdo fossem leuados diante reys e 
principes» (EE); «guarda te que nom 
cuides em elle» (VC); «cuidou logo ẽ seu 
coraçõ» (VC); «cujda que tees coraçom 
de pedra» (VC); «E em aquellas cujdã e 
andã suspirãdo por ellas» (VC); «deuo 
hir ao regno eternall e nõ temporal 
segũdo vos cujdaaes» (VC); «os quaaes 
cujdam que por fallar muyto e alto» 
(VC); «e quando cujdamos aquellas 
cousas que som da carne» (VC); «e nõ 
poderas cujdar cousa algũa das altas» 
(VC); «por nõ cujdarẽ que resurgira e 
tornara aa vida» (VC); «se cujdares em 
ella nõ cayras em erro» (VC); «porque 
sera mais daquello que cujdarmos» 
(VC); «porque a paixõ de Christo 
declarou e demostrou o que muytos 
coraçoões cujdarõ» (VC); «pervẽtura 
cujdaua que Christo dissesse que o 
judeu era seu proximo» (VC); «e foy 
achado por propheta e mayor daquelle 

que cujdauã que era Christo» (VC); «e 
cujde apresentarse a elle» (VC); «e que 
nõ cujdẽ que aquelles soos que som ricos 
e teẽ riquezas ẽ que a leixã percalçarõ a 
graça da perfeiçõ» (VC), «e cujdemos 
que pena e que door sera se maginarmos 
que nos meesmos aquella padeçeremos 
se formos negligẽtes» (VC); «aquelles 
que cujdou e fallou pera o trazer aa 
desesperaçõ» (VC); «se cuyda algũas 
uaãs glorias ou se da maao enxẽplo aos 
outros» (TC); «Quando teueer tẽtaçom 
de pecar cuyda na uirgindade de Sancta 
Maria» (TC); «no seu coraçõ cuyda que 
val mais que os outros» (EE); «cuydã 
cousas prazẽteiras» (EE); «Aquelle dia 
cuydaae cõ toda vossa teẽçom e corregee 
a vida» (VC); «Que cuydaaes homẽs de 
pouca ffe» (VC); «e depois que a teuerom 
cuydada disputarõ em o caminho ajnda 
sobre ella» (VC); «Ca elles nõ curauã 
do seruiço de deus mas de esfollar ho 
pouoo por jndustrias muy cuydadas» 
(EE); «Pequey nõ cuydãdo na morte e 
payxõ que Ihesu Christo» (TC); «a qual 
cousa dizem aquelles que nõ cuydam 
della» (VC); «empero sempre tornamos 
a parar mentes aly onde nos nembra 
ou cuydamos que foy posta» (VC); 
«dos que cuydan seer mais religiosos 
e boos que os outros homeẽs» (EE); 
«Se negligẽtemẽte uay a comfissom 
nom cuydando bem nos pecados que 
fez» (TC); «e cuydando nos aquestas 
cousas soportemos rijamente quaaes 
quer males que padeçemos» (VC); «Se 
por cuydar de sy que he boõ» (TC); 
«Per que maneyra cuydara que ha de sy 
algũa graça» (VC); «e em sy cuydarã 
suas obras pellas quaes aguardauam 
guallardõ» (EE); «os homeẽs simprezes 
cuydaran cayren as estrellas» (EE); 
«pẽsa que cada dia has de morrer e nõ 
cuydaras do de aamanhaã» (VC); «e vos 
muyto amados armae vos de cuydardes 
en sua paixõ» (VC); «E por nõ cuydarẽ 
que toda cõtinẽcia ou castidade he 
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de louuar e meritoria» (VC); «forom 
mouidos a cuydarem elle seer Christo» 
(EE); «A terçeira razõ he que se cuydares 
a jnnoçençia» (VC); «E asi cuydarian 
alguũs que era superflua e nom ho 
he» (S); «Se nos cuydarmos quem 
he aquelle que rrecebeo a boffetada» 
(VC); «cuydarõ que logo sem mays 
depoys da resurreiçõ auia de regnar em 
Jherusallẽ» (EE); «cuydarom que mays 
auiam dauer» (EE); «cuydas que he 
mayor no regno dos çeeos» (EE); «Boa 
cousa seria e proueitosa que ameude 
cuydasemos em aqueste juizo» (VC); 
«por tal que em ty soo cuydasse e se 
occupasse e que a ty soo amasse» (VC); 
«por que nõ cuydassẽ que ẽ aquelles 
tẽpos falleçeria a ffe» (VC); «porque a 
ffe dos creẽtes nõ cuydassem nõ seer en 
virtude de deus mas en o fermoso fallar» 
(EE); «cheo de lagrimas e quebrãtado 
de door por aquellas cousas que depois 
da conpleta cuydaste» (VC); «porque 
non cuydastes que mais com dilligencia 
auia de buscar ho meu» (EE); «porque 
non cuydastes que mais com dilligencia 
auia de buscar ho meu» (EE); «E porque 
cuydaua que elle ouuesse voontade 
inclinada a liurar o homẽ de sua terra e 
mayormente que era sem culpa» (VC); 
«E aquesto entendiam elles e cuydauã 
fazer» (VC); «Mas segundo diz Rabano. 
os judeus cuydauãlhe aquella morte por 
seer vil segũdo suas tençoões» (VC); 
«A primeira pella openiom dos homeẽs 
como se mostra aos quatro capit. de 
Lucas que cuydauam seer filho de 
Joseph» (EE); «Oo gloriosa senhora eu 
te rogo que me diguas que cuydauas» 
(VC); «Ex aqui aquelle que cuydauees 
que queria auer o regno como nõ deuia» 
(VC); «Cuyday nos lirios do campo 
como cresçen que non trabalham nem 
fyam» (EE); «A quinta razõ he que 
se tu cuyddas a alteza e nobreza do 
guallardoamento» (VC); «pereçe a alma 
e nõ a quẽ cuyde em ella» (VC); «nõ 

cuydẽ bẽ aquello que dizẽ» (VC); «Nom 
cuydees que vijm a desatar ha ley ou os 
prophetas» (EE); «porque nom cuydem 
que seja pequeno vicio mal fallar» (VC); 
«e ajamos prazeres. e cuydemos em 
Lazaro» (VC); «E nom cuydes tu que 
por vẽtura o senhor como cruel negara 
a peẽdença aos clerigos» (VC); «Eu 
cuydo nõ teer aynda cõprehẽdido» (EE); 
«e porẽ Maria cuydou que Jhesu hya em 
cõpanha dos baroões com Joseph» (EE); 
«em hora nõ cuydada porque a hora do 
juyz nõ se sabe» (VC); «assy como for 
cuydado de ty» (VC); «elle mantẽ se he 
cuydado» (VC); «nõ pode seer cuydada 
jnteiramẽte» (VC); «E tu senhor bem 
sabias a trayçõ que te tijnha cuydada o 
treedor perdido» (VC).

cuidosamente, adv. (de cuidoso + -mente). 
Com desvelo; diligentemente. Formas: 
cuydosamente (VC, 1). Contexto: «e 
estes tragẽ a molher a juyzo porque 
muy cuydosamente trabalhã por a 
cõdempnaçõ dos homẽs» (VC).

cuidoso, adj. (haplologia de cuidadoso). 
Cuidadoso; diligente; solícito; meticulo-
so. Formas: cuydosa (EE, 1); cuydosos 
(VC, 1; EE, 2). Contextos: «mas aqui sõ 
dados per os cuydosos e sollicitos» (VC); 
«seede cuydosos de vossa guarda» (EE).

cuitelada, subs. (de cuitelo + -ada). O 
mesmo que cutelada: cutilada; golpe com 
um cutelo; facada. Formas: cuyteladas 
(TC, 1). Contexto: «dãdo a seu proximo 
boas punhadas ou cuyteladas» (TC).

cuitelo, subs. O mesmo que cutelo. 
Formas: cuitello (TC, 1; VC, 2; EE, 
3); cuitellos (VC, 1); cuitelo (S, 1; TC, 
2); cujtello (VC, 3); cuytello (HV, 2; 
TC, 1; VC, 25; EE, 11); cuytellos (VC, 
3); cuytelo (TC, 1; VC, 2). Contextos: 
«cometese omecidio per uoõtade ou 
per obra de cuitello» (TC); «tomaay ho 
capaçete de saude e cuitello do spiritu» 
(EE); «e por tanto a circunçisom se fazia 
com cuitellos de pedra» (VC); «tiinhas 
huũ cuitelo na maão pera te defender» 
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(TC); «E a tua alma trespassara cujtello» 
(VC); «quem cõ cuytello matar cõ 
cuytelo perescera» (TC); «quem cõ 
cuytello matar cõ cuytelo perescera» 
(TC); «foy marteyrado com spadas 
cuytellos e paaos» (VC); «a tua alma 
passara o seu cuytelo» (VC).

çujamento, subs. (de çujar + -mento). O 
mesmo que sujamento: ato ou efeito de 
sujar; conspurcação. Formas: çujamento 
(VC, 2); çujamẽto (VC, 1); çujamẽtos 
(VC, 1). Contextos: «e nom reçebesse 
çujamento nem toruaçom dos custumes» 
(VC); «e aadur se podẽ tractar sẽ 
çujamẽto da alma» (VC); «allumiãdome 
de todos çujamẽtos e magoas da voõtade 
e do corpo» (VC).

çujar, vb. (de çujo + -ar). O mesmo que 
sujar: conspurcar; poluir. Formas: 
çugaaẽs TC, 1); çuja (S, 2; VC, 5); çujã 
(VC, 1; EE, 1); çujada (VC, 2); çujam 
(S, 1; VC, 2; EE, 1); çujamos (VC, 1); 
çujanse (VC, 1); çujar (S, 1; VC, 7); 
çujara (VC, 1); çujarẽ (VC, 1); çujarem 
(VC, 1); çujarõ (VC, 1); çujasse (VC, 
1); çujassem (VC, 1); çujaste (VC, 1; 
EE, 1); çuje (VC, 3); çujou (VC, 1); seer 
çujada (VC, 1). Contextos: «Qual cousa 
he mais linpa que a peẽdẽça porque todas 
as çugaaẽs dos pecados laua» (TC); 
«pero este ho çuja mais» (S); «as quaaes 
tingẽ e çujã nossas almas cõ vicios» 
(VC); «Estas som as cousas que çujã ao 
homẽ» (EE); «dictos a tua face nũca seja 
cospida nẽ çujada» (VC); «E como quer 
que todollos pecados çujam o pecador» 
(S); «e fossemos reformados segundo 
nossa possibilidade aa jmagẽ a qual nos 
çujamos» (VC); «mas emuoluẽdose 
e çujanse nos pecados» (VC); «ham 
vergonha de se lauar e nom han vergonha 
de se çujar» (S); «E ella respõdia que 
lhe leixassem çujar e desfear a cara» 
(VC); «porque o ouro da pura prata se 
çujara seẽdo misturado cõ ella» (VC); 
«e nõ os quiserõ aly tornar por nõ 
çujarẽ os sagrados thesouros cõ dinheiro 

ensãgoẽtado» (VC); «E aquelles que o 
leuauã nom entrarom na audiencia ou 
pretorio por se nom çujarem» (VC); 
«çujarõ e encherõ de cospinhos» (VC); 
«nõ pode fazer que a lepra nõ çujasse 
aquelle que a tocasse» (VC); «mas 
defendeo que se nõ çujassem aquelles 
que tangessem» (VC); «çujaste teu 
corpo» (EE); «E que nom çuje a minha 
consciencia com lixosas cuydaçoões» 
(VC); «e lhe cospyo e çujou a barba» 
(VC); «Jesu que quiseste a tua muy 
fremosa face seer çujada per maãos dos 
judeus» (VC).

çujidade, subs. (de çujo + -idade). O 
mesmo que sujidade: qualidade do que 
é sujo; imundície. Formas: çugidade 
(S, 6; TC, 1; VC, 47; EE, 15); çugidades 
(S, 3; VC, 29; EE, 2); çugydade (EE, 
1); çugydades (S, 1); çujedade (VC, 1); 
çujidade (VC, 1); çujidades (VC, 1). 
Contextos: «açerca de suas camas e 
leytos hõde esta muyta çugidade» (S); 
«E obrando nos asy como dito he linpos 
de toda çugidade de pecado» (TC); 
«para que tires a çugidade do olho do teu 
proximo» (EE); «e alimpa as vontades 
dos homeẽs de pecados e çugidades» (S); 
«Em tanto que as çugidades e sterqueiras 
de toda a cidade no tempo do inverno 
saaem per a porta dicta do munturo» 
(VC); «estauamos emuoltos ẽ grãdes 
çugidades de peccados» (EE); «quanto 
ao ajuntamento de solteiro com solteira 
(çugydade)» (EE); «som alinpadas 
as mazelas e çugydades dalma» (S); 
«muyto auorreçeo esta grãde çujedade» 
(VC); «erã chamados caães por razõ da 
çujidade» (VC); «podesse com liures 
choros e lagrimas lauar as çujidades da 
temerosa negaçõ» (VC).

cujo, pron. rel. (do lat. cuius, genitivo de 
qui, quae, quod). Formas: cuia (TC, 
1; VC, 1); cuias (TC, 1); cuio (TC, 2); 
cuios (VC, 1); cuja (S, 7; VC, 89; C, 4; 
EE, 40); cujas (S, 1; VC, 12; C, 1; EE, 
11); cujo (S, 12; VC, 83; C, 2; EE, 31); 
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cujos (S, 3; VC, 24; C, 1; EE, 11); cuyo 
(VC, 1); cuyos (VC, 1). Contextos: 
«e ao religioso he mortal cuia uida e 
ẽxemplo ha de seer perfecta» (TC); «e 
cuia profundeza penetra os infernos» 
(VC); «Cuias obras fazes seu filho es 
chamado» (TC); «se per uentura for 
escomungado per outro sacerdote cuio 
freygues era mandeo pera ele» (TC); 
«porque quãdo se acaba o mũdo cuios 
amigos vos nõ sooes perto he a redẽpçõ 
que demãdastes e buscastes» (VC); 
«nem se ẽbargaria que podese casar cõ 
aquela molher cuja parẽta era» (S); «e 
sen sua sabedoria e vontade de cujas 
eran» (S); «cada dia a vijnda do senhor 
cujo dia nẽ hora nõ sabemos» (VC); «em 
cujo sinal ho euangelho diz» (EE); «non 
se conheçen a si mesmos cujos filhos 
son» (S); «cuyo louuor e gloria regne em 
seus fiees christaãos pera sempre» (VC); 
«elle faz aquelles em cuyos peytos ou 
stamagos jaz seer mais fracos que todas 
cousas» (VC).

çujo, subs., adj. (do lat. sucidus, a, um). O 
mesmo que sujo: imundo; que não está 
limpo. Formas: çuias (TC, 4); çuios 
(TC, 1); çuja (S, 2; VC, 26; EE, 8); çujas 
(S, 2; VC, 11; RP, 3); çujo (S, 2; VC, 30; 
EE, 7; RP, 2); çujos (S, 1; VC, 23; EE, 
3; RP, 2); çuzo (S, 1). Contextos: «Se 
tangeo con as maãos cousas desonestas 
e çuias» (TC); «nõ lhe chamariamos dias 
sanctos mas dias çuios e escomũgados 
e malditos» (TC); «Paulo nos auisa das 
cousas cõ que a alma pode seer çuja» 
(EE); «em algũas casas estam as agoas 
çujas por dous e tres dias» (RP); «e 
aquesta porque lauasse o çujo» (VC); 
«assi emfraqueçe por o çujo fedor» 
(RP); «sabee que todo luxurioso e çujo 
ou auarento que he seruidom de ydollos 
non tẽ herdade no regno de Christo» 
(EE); «sanctificã os çujos pera a limpeza 
da carne» (EE); «ou lugares çujos se 
causa ho morbo» (RP); «onde diz Santo 
Agostinho que homẽ confesãdo desejo 

çuzo se tornou limpo» (S).
culpa, subs. (do lat. culpa-m). Estado 

de quem é culpado; delito; pecado. 
Formas: colpa (EE, 1); culpa (S, 37; TC, 
2; VC, 312; HV, 4; C, 6; EE, 45); culpas 
(S, 2; VC, 32; EE, 3). Contextos: «Todo 
aquelle que de seu estado ẽ colpa auya 
offemdido a deos» (EE); «aquelle que 
he morto sem culpa ou sem dereito» (S); 
«Digo ainda minha culpa que pequey ẽ 
ouuindo muyto mal dizer» (TC); «sse 
elle os cortou ou lhos cortarom por sua 
culpa» (S); «foy Christo sem culpa, 
chantado na forqua da cruz» (EE); 
«por pequenas culpas põoe ssentença 
dexcomynhon» (S); «E por aqueste 
preço nõ foy o homẽ soomẽte hũa 
vez remijdo das culpas» (VC); «sejan 
perdoadas suas culpas» (EE).

culpado, subs. (do lat. de culpatu-m, part. 
passado de culpare). O que tem culpa; 
o que cometeu uma falta. Formas: 
culpado (TC, 1; VC, 1; HV, 1); culpados 
(VC, 4). Contextos: «homẽ e fazẽ cõtra 
el dar sẽtẽça de culpado» (TC); «em 
demandarem que fosse liure o culpado» 
(VC); «que milhor cousa he absoluer 
o culpado que o jnnoçẽte condẽpnar» 
(HV); «E com os culpados foy contado» 
(VC); «e aos culpados he dado perdã» 
(VC).

culpante, adj. (do lat. culpante-m, part. 
presente de culpare). Culpado. Formas: 
culpante (EE, 1). Contexto: «em todo he 
feito culpante» (EE).

culpar, vb. (do lat. culpare). Atribuir uma 
falta ou um crime a alguém; incriminar. 
Formas: culpã (VC, 1); culpada (VC, 1); 
culpado (S, 2; TC, 3; VC, 32; HV, 2; C, 
1; EE, 1); culpado he (VC, 2); culpado 
seera (EE, 1); culpado sera (S, 1; TC, 
1); culpados (VC, 12; C, 2); culpados 
som (VC, 1); culpar (VC, 2); culpaua 
(VC, 1); culpauã (VC, 1); culpo (S, 1); 
era culpada (VC, 1); era culpado (S, 
1; VC, 2); erã culpados (VC, 2); eram 
culpados (VC, 2); es culpado (TC, 1; VC, 
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1); forẽ culpados (HV, 1; C, 1); forem 
culpados (C, 2); fosse culpado (VC, 1); 
foy culpado (S, 2; TC, 1); he culpado 
(S, 1; VC, 5); sam culpados (VC, 1); 
seias culpado (TC, 1); seja culpado 
(VC, 1); sera culpado (S, 2; VC, 4); seriã 
culpados (VC, 1); sõ culpados (TC, 1); 
som culpados (VC, 6); somos culpados 
(VC, 1); ssera culpado (S, 1). Contextos: 
«se te culpã de mallicia» (VC); «liura 
a das auctoridades e testimunhos que 
fazem contra ella peccadora e culpada» 
(VC); «me conheço a el por muy culpado 
e peçolhe que se amercee de mĩ» (TC); 
«culpado he. e mereçedor de morte» 
(VC); «indignamente culpado seera do 
corpo e sangue do senhor» (EE); «Todo 
aquele que se asanhar contra seu irmaão 
culpado sera de iuyzio» (TC); «elles 
forom mais culpados e peores» (VC); 
«E mais culpados som aquestes que cõ 
crueldade e sanha braadauã que aquelles 
que cõsentindo ministrauã e exsecutauã 
aquello» (VC); «Ca asy como he pecado 
mortal culpar dalguũ crime aquelle que o 
nom fez» (VC); «esso meesmo culpaua 
aquelle phariseu Symõ da cura» (VC); 
«da qual cousa o culpauã elles muytas 
vezes» (VC): «ssenpre culpo as cousas 
bem feitas murmurando (S); «a criatura 
de deus nõ era culpada» (VC); «dando 
sentẽça falssa contra elle que non era 
culpado» (S); «os outros que ally estauã 
que em tal feito erã culpados» (VC); 
«nem eram culpados em sua morte» 
(VC); «Quando te reprehenderẽ sempre 
tem que es culpado» (TC); «todos 
aquelles que forẽ culpados de crimẽ 
de treyçã» (HV); «E as pessoas leigas 
que nas ditas cousas forem culpados 
paguaram sesenta reaaes» (C); «e 
calandose a quanto lhe diziam e faziam 
como se verdadeiramẽte fosse culpado» 
(VC); «e assy foy culpado per juizo» 
(S); «o juiz nõ he culpado» (S); «os 
primeiros sam culpados e os segundos 
sem peccado» (VC); «ainda que nom 

seias culpado» (TC); «nõ que elle seja 
culpado» VC); «Quẽ ouuer yra cõtra 
seu hirmão sera culpado en juizo» (S); 
«e assy se mostraua que elle e ella seriã 
culpados e mereçedores de morte» (VC); 
«per tres anos deuẽ a seer remouidos da 
comunhõ e os filhos se sõ culpados» 
(TC); «E porque acustumã aquelles 
que nõ som culpados ante que vejã o 
juizo da dãpnaçõ demandarẽ juyzo de 
examinaçõ» (VC); «e pẽsamos que em 
aquesto nõ somos culpados» (VC); «E o 
que disser louco ssera culpado na pena 
do inferno» (S).

culpável, adj. (do lat. culpabile-m). 
Passível de ser culpado. Formas: 
culpauel (VC, 1). Contexto: «Aqui he 
reprẽhendida a culpauel guarda que fazẽ 
aquelles que teẽ rendas que lhes abastẽ 
e querem apanhar e guardar mais que 
pera o tempo em que hã de viuer» (VC).

çumo, subs. (do grego χύμος, molho, pelo 
árabe zúm). O mesmo que sumo: líquido 
que se extrai de vegetais; suco. Formas: 
çumo (S, 1; VC, 7; RP, 2); çumos (VC, 
2). Contextos: «A fructa desta aruore 
he destruyçon, o çumo he maliçia» 
(S); «como o comyã cõ çumo dalfaças 
montesinhas» (VC); «say destas cousas 
assy pisadas augoa ou çumo» (RP); «e 
diz que se cauydẽ delle como de gostar 
çumos mortaaes» (VC); «necessario 
sera que sejã outras e outras mesturas 
de çumos stranhos» (VC).

cumplir, vb. O mesmo que cumprir. 
Formas: cumpla (S, 2); cumplam (S, 
1); cumplem (VC, 1); cumplir (S, 1); 
cunplan (S, 1); cũplase (S, 1); cũplasse 
(S, 1); cũplem (S, 1). Contextos: 
«deueho amoestar que cumpla ha 
pendença que lha da» (S); «emtenda 
que cumplam segũdo a multidõee dos 
parrocheanos de que tem cura» (S); «E 
boõ entendimento ham aquelles que o 
cumplem» (VC); «E se diser en toda 
maneyra que ha non pode cumplir, non 
no leyxe hyr sen pendença» (S); «mãda 
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a teus herdeyros que a cunplan» (S); 
«cũplase tua võtade em na terra» (S); 
«cũplasse a tua võtade» (S); «asi como 
elles cũplem a sua võtade no ceo» (S).

cumprir, vb. (do lat. complere). Executar; 
realizar; completar. Formas: cumpra 
(S, 2; C, 10; EE, 6); cumprã (EE, 1); 
cumpram (C, 1; EE, 2); cumpre (S, 1; 
C, 1; EE, 3); cumprẽ (C, 1); cumprira 
(EE, 1); cumpriria (S, 1); cunpra (S, 1); 
cunprã (S, 1); cunpre (EE, 2); cunpren 
(S, 1); cũpra (S, 5; EE, 1); cũpraaes 
(HV, 1); cũpre (S, 3); cũprem (S, 
1). Contextos: «e deuelhe mãdar ho 
saçerdote que asi ho faça e cumpra» 
(S); atee que todallas cousas se cumprã» 
(EE); «mandamos aos ditos arçediaguos 
que a cumpram» (C); «creeo e afirmo a 
ffe que foy dicta no credo, e per obra 
a cumpre ofereçendo e consentindo na 
oraçom» (S); «e aquelles que nõ cumprẽ 
as promessas honestas» (C); «Assy poõe 
a glosa que ho numero dos predestinados 
se cumprira» (EE); «E por que poderia 
aqueçer que ho pecador cumpriria esta 
pẽdença» (S); «asy a elle pidymos que 
a graça diuinal cunpra en nos» (S); «nõ 
se ẽderença a petiçõ a elles pera que a 
cunprã» (S); «Toda a ley em hũa pallaura 
se cunpre» (EE); «E estes asi enlegidos 
deuen seer tantos quantos cunpren ao 
pouoo segũdo a multidõee do bispado» 
(S); «que elle cũpra sua ordenãça pellas 
oraçõees dos ssanctos» (S); «pello qual 
vos rogo senhor que cũpraaes por obra 
segundo prometestes» (HV); «A spiritual 
sse cũpre nas ssete obras de misericordia 
spirituaees» (S); «Ho quarto que nas 
cousas que non son defendidas suprẽ e 
cũprem as vezes do bispo» (S).

cunca, subs. (do lat. conca-m). Concha. 
Formas: cunca (VC, 1). Contexto: 
«Gedeõ spremeo o velloro e encheo hũa 
cunca de orualho» (VC).

cunhada, subs. (do lat. cognata-m). Irmã 
de um dos cônjuges relativamente ao 
outro. Formas: cunhada (S, 4; TC, 

4); cunhadas (S, 2). Contextos: «E 
esta mesma pendença deue fazer o 
que cometer pecado de inçesto, que 
he con paremta ou cunhada em graao 
defemdydo» (S); «se outrosy dormio con 
alguna sua cunhada» (TC); «e todalas 
parentas da molher ataa o quarto graao 
sson cunhadas do marido» (S).

cunhadar, vb. (de cunhado + -ar; cunhado, 
part. de cunhar). Imprimir cunho; cunhar 
moeda. Formas: seja cunhadado (VC, 
1). Contexto: «assi como o emperador 
quer que a moeda tenha sua ymagẽ e seja 
cunhadado seu cunho assi quer deus que 
a alma seja alumiada do lume da sua cara 
e aquella ama e daquella se paga» (VC).

cunhadez, subs. (de cunhado + -ez). 
Parentesco entre cunhados. Formas: 
cunhadez (S, 11). Contextos: «ou cõ 
filha de seu tjo ou molher, ou com outras 
semelhãtes pessoas dẽtro no quarto grao 
de parentesco ou de cunhadez» (VC); 
«como o diuido de cunhadez ẽbarga o 
matrimonio» (VC).

cunhadice, subs. (de cunhado + -ice). 
Parentesco entre cunhados; cunhadez. 
Formas: cunhadiçe (S, 1). Contexto: 
«A .xj. por loucura A .xij. por cunhadiçe» 
(S).

cunhadio, subs. (de cunhado + -io). 
Parentesco entre cunhados; cunhadez. 
Formas: cunhadio (S, 1). Contexto: 
«ca asi como por fornicaçõ naçe 
debedo de cunhadio, asi naçe debdo de 
compadradigo» (S).

cunhado, subs. (do lat. cognatu-m). Irmão 
de um dos cônjuges relativamente ao 
outro. Formas: cunhado (S, 2; TC, 1; 
VC, 1); cunhados (S, 5; C, 1); cuynhados 
(VC, 1). Contextos: «A terçeira o que 
ha diuido de cunhado por rezom de 
casamento» (S); «Se sabeo ou sĩpliz 
casado ou solteiro religioso ou leygo 
paremte ou cunhado» (TC); «por seer 
perventura seu parente ou cunhado» 
(VC); «e taees esposoiros non valẽ 
por que erã parẽtes ou cunhados» 
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(S); «ou estarem casados cõ parẽtas e 
cunhados» (C); «Estes dous erã parentes 
ou cuynhados» (VC).

cunhamento, subs. (de cunhar + -mento). 
Ato ou efeito de cunhar; moeda de metal. 
Formas: cunhamẽto (VC, 1). Contexto: 
«Propriamẽte a moeda se chama aquelle 
cunhamẽto e aquellas leteras e dinheiro 
he aquelle pedaço de metal em que se 
scriuẽ» (VC).

cunhar, vb. (do lat. cuneare). Imprimir 
cunho ou marca. Formas: he cunhado 
(VC, 1); som cunhados (VC, 1). 
Contextos: Contextos: «Assi como o 
dinheiro he cunhado do cunho do seu rei 
assi mesmo he asinada a alma ou o homẽ 
a ymagẽ e semelhãça de deus» (VC); «os 
dinheiros da prata que som cunhados e 
cauados de ymageẽs» (VC).

cunho, subs. (do lat. cuneu-m). Peça de 
metal que serve para cunhar moedas; 
marca. Formas:  cunho (VC, 3). 
Contextos: «assi como o emperador 
quer que a moeda tenha sua ymagẽ e 
seja cunhadado seu cunho assi quer deus 
que a alma seja alumiada do lume da 
sua cara» (VC); «Assi como o dinheiro 
he cunhado do cunho do seu rei assi 
mesmo he asinada a alma ou o homẽ a 
ymagẽ e semelhãça de deus» (VC); «Em 
o dinheyro som aquestas cousas metal e 
peso e cunho cõ a ymagẽ» (VC).

cupidade, subs. (do lat. cupiditate-m). 
Cupidez; apetite; desejo desmedido. 
Formas: cupidades (VC, 1). Contexto: 
«Se es toruado com multidom de 
pecados. ou cõfuso de cupidades da 
conçiencia» (VC).

cura, subs. (do lat. cura-m). Restabeleci-
mento da saúde; melhora; múnus paro-
quial de um sacerdote. Formas: cura (S, 
41; VC, 160; C, 35; EE, 6); curas (S, 6; 
VC, 7; C, 1). Contextos: «que he padre 
por cura e cuidado» (S); «reçebẽ cura e 
remedio» (VC); «vyerom a elle com seus 
doemtes, e aguardauam a cura» (EE); «e 
os que ten curas deuẽ ensynar a seu pou-

oo e a seus subditos a ffe» (S); «E creiam 
que nom era licito de se fazerem curas no 
sabado» (VC); «teem curas e prellazias 
que lhes forẽ cometidas» (VC); «E nom 
vijndo os ditos abades ou capellaães que 
curas tiverem» (C).

cura 2, subs. (do lat. cura-m). Sacerdote 
que tem uma paróquia a seu cargo. 
Formas: curas (S, 4; C, 7). Contextos: 
«E os doctores vogados e leterados 
deuense confesar aos saçerdotes e curas 
honde elles som parrochianos» (S); «ca 
este a tal os poderia ouuir e absoluer sen 
liçença de suas curas» (S); «Poremde 
os rrectores e curas das ygrejas deuem 
conplir por obra» (S); «E os ditos curas 
nam cõsentiram mays na ygreja os ditos 
reuees» (C); «e os abades e curas vsam 
dos ditos olios velhos» (C).

cura de almas, subs. Múnus paroquial de 
um sacerdote. Formas: cura dalmas (S, 
10; VC, 2; C, 9); curas dalmas (C, 1); 
curas de almas (S, 3; VC, 1). Contextos: 
«espeçialmẽte os saçerdotes e prellados 
que teem cura dalmas» (S); «e os que 
ham cura dalmas mais que os outros» 
(VC); «que nehuum clerigo nem frade 
que nam tiuer cura dalmas nõ cante sem 
liçença» (C); «e capellaães que tiuerem 
curas dalmas» (C); «que nehuum clerigo 
nem frade que nam tiuer cura dalmas 
nõ cante sem liçença» (C); «muytos 
saçerdotes que ham curas de almas nõ 
soomẽte son ynorãtes pera jnstruir e 
ensynar a fe» (S); «e porque os guardou 
mal nõ lhe quis dar curas de almas» 
(VC).

curação, subs. (de curatione-m). Ato ou 
efeito de curar; cura. Formas: curaçã 
(VC, 1); curaçõ (VC, 3). Contextos: «eu 
senti de my sayr obra virtuosa ẽ curaçã 
dalgũa infirmidade» (VC); «e forãse ao 
acto da preeguaçõ e da curaçõ enduzẽdo 
os homẽs per pallauras e exẽplo» (VC); 
«e mesturauãse aquellas cousas que 
ficauã do lauamento das carnes sagradas 
cõ augua de santificaçõ e curaçõ» (VC); 
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«dãdo e poendo a sua saude e curaçõ a 
Christo» (VC).

curado, subs., adj. (do lat. curatu-m, 
part. passado de curare, cuidar de). o 
benefício eclesiástico de cura de almas; 
que se refere à função de cura de almas. 
Formas: curado (S, 1; C, 3); curados 
(VC, 2; C, 4). Contextos: «A vndeçima 
deue ser contente do benefiçio sse for 
curado» (S); «E qual quer abade, prior, 
rector, curado e benefiçiado» (C); «nom 
seja comfirmado em alguum benefiçio 
curado» (C); «cada huum em seu 
benefiçio curado assy como cada huum 
he obrigado» (C); «ora sejã sabedores 
ou neiçeos pera auer os beneficios 
curados» (VC); «se forẽ promouidos a 
dignidades ou beneficios curados» (VC); 
«manda aos curados que façã bautizar 
seus filhos atee oyto dias depoys de 
sua naçença» (C); «priores, rectores, 
capellaães curados» (C).

curador, subs. (do lat. curatore-m). 
Aquele que cura um doente; o que está 
incumbido de cuidar dos interesses de 
alguém; administrador. Formas: curador 
(VC, 1); curadores (S, 3). Contextos: 
«erã amados da quelle que he cõsollador 
dos doẽtes e curador dos fracos» (VC); 
«o que asi for ganhado deuese rrestituir 
aos curadores de taees perssoas» (S); 
«assy como titores e os curadores e os 
procuradores» (S); «non sejã titores nẽ 
curadores» (S).

curamento, subs. (de curar + -mento). 
Ato ou efeito de curar; cura. Formas: 
curamẽto (VC, 1). Contexto: «e este 
curamẽto per lauatorio significa o 
lançamẽto das lagrimas» (VC).

curar, vb. (do lat. curare). Sarar; livrar de 
doença; tratar; cuidar; interessar; pensar. 
Formas: cura (VC, 36; EE, 6); curã (S, 
3; TC, 8; VC, 38; EE, 2); cura os (VC, 
1); curaa (VC, 1); curaaes (EE, 1); curada 
(VC, 7); curadas (VC, 1); curade (VC, 
1); curãdelhes (VC, 1); curado (VC, 15; 
EE, 1); curãdo (S, 1; VC, 12; EE, 1; 

RP, 1); curãdoos (VC, 1); curados (VC, 
12); curados eram (VC, 1); curalloya 
(VC, 1); curam (S, 4; VC, 13; EE, 3); 
curamos (VC, 17); curan (S, 4); curando 
(S, 1; VC, 12; C, 1; EE, 1); curar (S, 2; 
TC, 2; VC, 100; C, 1; EE, 3); curara 
(VC, 13); curara ho (VC, 1); curaras 
(VC, 5); curarẽ (VC, 4); curarem (VC, 
1); curaremos (VC, 2); curares (VC, 4); 
curarey (VC, 1); curaria (VC, 3); curarias 
(VC, 1); curarõ (VC, 8; EE, 2); curarom 
(VC, 3); curarse (VC, 1); curas (VC, 7); 
curase (VC, 1); curasse (VC, 13; EE, 1); 
curassem (VC, 6); curassemos (VC, 2); 
curasses (VC, 1); curaste (S, 2; VC, 3); 
curastes (VC, 2); curaua (VC, 24; EE, 1); 
curauã (VC, 13; EE, 2); curaua os (VC, 
1); curauam (VC, 5; EE, 3); curauaos 
(VC, 1); cure (VC, 16); curẽ (S, 1; VC, 
3); curei (S, 1); curem (SG, 1); curemos 
(VC, 13; HV, 1); cures (VC, 10; EE, 1); 
curey (S, 3; VC, 2); curo (S, 2; VC, 1); 
curou (VC, 51; EE, 2); curou os (VC, 2); 
curoua (VC, 1); curouo (VC, 1); curouos 
(VC, 1); era curada (VC, 1); era curado 
(VC, 1); erã curados (VC, 1; EE, 1); es 
curada (VC, 1); fora curada (VC, 3); 
fora curado (VC, 3); forã curados (VC, 
3); foram curados (VC, 2); forẽ curados 
(VC, 1); forõ curadas (VC, 1); forõ 
curados (VC, 1); forom curados (VC, 
1; EE, 3); fosse curada (VC, 1); fosse 
curado (VC, 1); fossẽ curados (VC, 2); 
fossem curados (EE, 1); fosses curado 
(VC, 1); foy curada (VC, 11); foy curado 
(VC, 10); he curada (VC, 6); he curado 
(VC, 2); seendo curados (VC, 2); seer 
curada (VC, 2; EE, 1); seer curadas (VC, 
1); seer curado (VC, 8); seer curados 
(VC, 3); seja curado (VC, 2); sera curada 
(VC, 1); sera curado (VC, 1); seras 
curada (VC, 1); serẽ curados (VC, 2); 
som curadas (VC, 2); som curados (VC, 
6); somos curados (VC, 2). Contextos: 
«nom cura ouuir a pallaura de deus» 
(EE); «Porque estes curã as ẽfirmidades 
ou he que as curã per Deus» (TC); e cura 
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os cõ vnguẽtos» (VC); «Terçeiramẽte 
curaa per feruor de amor» (VC); «nem 
aynda curaaes de emtemder as pallauras 
de deus de minha boca» (EE); «e 
sera saã e curada des aquella hora» 
(VC); «atees que nõ eram perfeitamẽte 
curadas as chagas» (VC); «Curade os 
infermos» (VC); «elles meesmos per si 
curãdelhes» (VC); «diuiam julgar se era 
verdadeiramẽte curado» (EE); «porque 
andaua de casa em casa curãdo ẽfermos» 
(RP); «curou ally algũos enfermos 
curãdoos com as maãos de deus que 
lhes poynha» (VC); «forom contentes 
de seerem saãos e curados» (VC); «E 
mandou aaquelles que curados eram 
que o nõ descobrissem» (VC); «Ex aquy 
a humildade (e curalloya)» (VC); «nẽ 
curam de os buscar ou trazer aa horden» 
(S); «e nõ curamos daquello que pera 
sempre auemos de teer» (VC); «O .xv. 
que non curan dos enfermos e fracos nem 
lhes dam meezynhas nem outras viandas 
saluo as comũas» (S); «non curando 
da rrezon ou proueyto da ygreja» (S); 
«emprestos muy proueitosos que esta 
peçonha ou emfermidade ouuesem de 
curar» (TC); «E assi como elle emtõ 
curara da ymagẽ» (VC); «porque se alli 
steuera curara ho como adoeçeo» (VC); 
«e de ty seendo fora delle nõ curaras 
cousa» (VC); «de curarẽ toda doẽça dos 
corpos e infirmidades das almas» (VC); 
«nom se deuem leixar por nõ curarem 
dellas» (VC); «nõ curaremos de outra 
cousa» (VC); «Nem temas que por nom 
curares dos conselhos de taaes pessoas» 
(VC); «os males curarey emendar cõ 
boas obras» (VC); «e tijnham mentes 
em elle os phariseos se curaria elle 
em os sabados» (VC); «e nõ curarias 
daquella que fosse para aprender cousa 
superfluas» (VC); «e elles nõ curarõ 
disso» (EE); «Onde fructo çentesimo 
he dos martires por a sanctidade da vida 
ou por a morte de que nom curarom» 
(VC); «dizia aa cõpanha que nom 

vyessem a curarse no dia do sabado» 
(VC); «seras negligente e nom curas 
dos nossos beẽs» (S); «se mostrasse 
a virtude do que a curase» (VC); «(e 
rogauamlhe etc.) Que curasse» (EE); «e 
saluasse aquelles que se a ella acorresse 
e cheguasse aaquelles que nom curassem 
della» (VC); «entom curassemos das 
outras estas cousas» (VC); «porque 
mais aginha curasses e amezinhasses 
o homẽ da magoa do pecado original» 
(VC); «aviam fome e non curaste delles» 
(S); «e nõ curastes das interpretaçoões 
e entenderes que vos eu daua» (VC); 
«curaua por tocar de vistidos, outros con 
seu dedo algũas vezes com cospinho» 
(EE); «soomẽte curauã de se guardar 
das maas obras» (EE); «e curaua os ally» 
(VC); «Mas he de notar que grãde foy a 
mallicia dos phariseus que mais curauam 
das alimarias que dos homeẽs» (EE); 
«porque curauaos da alma e do corpo» 
(VC); «e que seẽdo elle ferido cõ aflições 
cure ẽ os outros as feridas dos pecados» 
(VC); «he defendido aos fisicos que nõ 
curẽ nẽ façã mezinhas aos emfermos 
fasta que se confesen» (S); «nõ curei de 
o comprir podendoo fazer» (S); «nem 
curem de entẽder nas prouĩc[i]as ylhas 
portos mares logares» (SG); «e curemos 
de nos que morremos de fame» (HV); 
«Quãdo fazees jantar ou çeea nõ cures 
de chamar a teus amigos nẽ parẽtes nẽ 
vizinhos riquos» (EE); «menosprezey 
as coussas spirituaaes e nõ curey delas» 
(S); «Quando faço juramẽto nũca curo 
de dizer verdade» (S); «Soomente hey 
cuydado de myn e non curo de Deus» 
(S); «poendolhe as maãos o curou» 
(EE); «e nom curou os que eram seus 
naturaaes» (VC); «chamoua e curoua 
tangeoa e alleuantoua» (VC); «(E 
curouo) em a qual cura se entende o 
liuramẽto da çeguidade» (VC); «auiã 
demonios e lunaticos e curouos» (VC); 
«e era curado e saão huũ enfermo» 
(VC); «E os que erã atormẽtados de 
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espiritus çujos erã curados» (EE); «e 
tu nõ es curada» (VC); «mas porque a 
molher que fora curada ho cõfessasse» 
(VC); «primeiramẽte forã curados 
alguũs poucos do poboo de Ysrael» 
(VC); «os quaaes se forã mostrar como 
lhes era mandado e foram curados» 
(VC); «mandaua que nom fossem 
ingratos e desconhoçidos aquelles que 
forẽ curados per elle» (VC); «forõ 
curadas as nossas chaguas per a chagua e 
morte de Jesu Christo» (VC); «E muytos 
tolheytos e mancos forom curados» 
(EE); «E desejando elle que fosse curada 
per o senhor» (VC); «esperãdo que fossẽ 
curados aquelles doẽtes» (VC); «para 
que ho ouuissem e fossem curados das 
suas infirmidades» (EE); «por tal que tu 
enfermo fosses curado» (VC); «De como 
foy curado o paralitico» (VC); «significa 
a carne que he curada e refreada do 
feruor da cobijça» (VC); «porque seendo 
curados e saãos dos pecados te possamos 
fazer seruiço e prazer» (VC); «de nenhuũ 
podia seer curada» (EE); «grauamẽte 
podẽ seer curados delles» (VC); «Justa 
cousa he que assy seja curado» (VC); 
«e a teu mandado sera curada e saã a 
minha alma» (VC); «Como seras saã ou 
como seras curada» (VC); «outros por 
serẽ curados assy como os enfermos» 
(VC); «e onde as doẽças som curadas» 
(VC); «aquelles que forom doẽtes no 
spiritu som curados e dotados de obras 
desuayradas de virtudes» (VC); «E por 
tãto nõ somos curados dos corpos» (VC).

curável, adj. (do lat. curabile-m). Que se 
pode curar. Formas: curauel (VC, 1). 
Contexto: «e a plagua nom curauel 
posto no passo e pẽna da morte» (VC).

curiosidade, subs. (do lat. curiositate-m). 
Desejo de ver, conhecer ou experimentar. 
Formas: curiosidade (VC, 1). Contexto: 
«e este mal da curiosidade ou louçaynha 
nõ soomente he achado nos clerigos» 
(VC).

curioso, subs. (do lat. curiosu-m). Aquele 

que que é movido pelo desejo de 
querer saber ou experimentar. Formas: 
curiosos (VC, 1). Contexto: «assi 
como os cortesaãos. e os curiosos e 
querẽçosos» (VC).

curral, subs. (do lat. medieval currale-m). 
Estábulo; abrigo para animais. Formas: 
cural (VC, 1; EE, 1); curral (VC, 12; EE, 
6); currall (VC, 1). Contextos: «(pera 
auerẽ aquelles.) que no cural entrarẽ» 
(VC); «e sera feito huũ cural» (EE); «O 
terçeiro signal do boo e verdadeiro pastor 
he trager todallas ouelhas ao curral» 
(VC); «E sera feito huũ curral e huũ 
pastor» (EE); «aa corte ou currall das 
ouelhas» (VC).

cursar, vb. (do lat. cursare). Seguir o curso 
de; percorrer. Formas: curssando (VC, 
1). Contexto: «como abelhas que andã 
curssando dos cortiços aas flores» (VC).

curso, subs. (do lat. cursu-m). Carreira; 
caminho; percurso. Formas: corso (VC, 
1); curso (S, 2; VC, 20; EE, 2); (VC, 1); 
cursos (VC, 1); cursso (VC, 2); cursu 
(VC, 1; EE, 1). Contextos: «assy como 
abelhas que laurã e fazem ameude seu 
corso aos cortiços e pousando aly as 
flores» (VC); «Ca ho sol e a lua fazem 
seu curso cada dia» (S); «onde he a 
multidom e o curso dos que seguẽ a corte 
real» (VC); «aas vezes se sooe chamar 
indiçom ao curso de xv. annos» (EE); 
«e as strellas que se agora triguã a fazer 
seus cursos retardãsse» (VC); «leuado 
ally onde se ajũta todo o cursso do amor» 
(VC); «Em quanto correr o çeeo e este o 
cursu da terra» (EE).

curtir, vb. (talvez do lat. vulgar *conterire, 
por conterere, esmagar). Preparar as 
peles ou couros dos animais. Formas: 
cortir (HV, 1). Contexto: «e aos coyros 
delles mandaeos cortir e cozer huũ cõ 
outro» (VC).

curto, adj. (do lat. curtus, a, um). Pouco 
comprido; breve. Formas: curtas (C, 
1); curto (VC, 2). Contextos: «as quaes 
sejam estreitas e curtas» (C); «Mas 
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vejamos qual leuara mais o vaso baixo ou 
curto e ancho» (VC); «nos deu deus huũ 
caminho curto e atalhado e ligeiro» (VC).

curveza, subs. (de curvo + -eza). Inclina-
ção; tendência. Formas: curueza (VC, 1). 
Contexto: «A curueza da alma he buscar 
e saber as cousas de sobre a terra» (VC).

curvo, adj. (do lat. curvus, a, um). 
Inclinado; curvado. Formas: curuos 
(VC, 1). Contexto: «Pois se nos ja 
conheçemos os beẽs da gloria celestrial 
desprazanos por seermos curuos» (VC).

cuspinhar, vb. (de cuspinho + -ar). 
Cuspir um pouco de saliva. Formas: 
cospinhada (VC, 1); cospinhado (VC, 
5); cospinharom (VC, 1); cuspinhallo 
hã (VC, 1); he cuspinhado (VC, 1). 
Contextos: «seu corpo esferrapado 
e sua cara cospinhada» (VC); «foy 
deshõrrado menos preçado cospinhado 
e cõprido de escarnehos» (VC); «ca se 
taaes foram nom escarneçerã assy nem 
cospinharom» (VC); «(e cuspinhallo hã) 
cõ cuspinhos e çugidades» (VC); «e he 
açoutado dos tirannos e he cuspinhado 
dos blasffemadores» (VC).

cuspinho, subs. (de cuspo + -inho). Cuspo; 
saliva. Formas: coospinho (VC, 1); 
cospinho (VC, 7; EE, 1); cospinhos 
(VC, 23); cuspinho (VC, 1); cuspinhos 
(VC, 1). Contextos: «O coospinho 
outrosi que desçende da cabeça aa boca 
he a sabedoria diuinal» (VC); «curaua 
por tocar de vistidos, outros con seu 
dedo algũas vezes com cospinho» 
(EE); «e soportou doestos e escarnehos 
cospinhos e açoutes» (VC); «e alguũs cõ 
vnguẽto assi como alli onde fez lodo de 
cuspinho» (VC); «(e cuspinhallo hã) cõ 
cuspinhos e çugidades» (VC)

cuspir, vb. (do lat. conspuere). Expelir 
saliva; escarrar. Formas: coospida 
(VC, 1); coospindo (VC, 1); cospa (VC, 
1); cospamos (VC, 1); cospẽ (VC, 1); 
cospem (VC, 7); cospi (VC, 1); cospiã 
(VC, 1); cospiam (VC, 3); cospida 
era (VC, 1); cospido (VC, 2; EE, 3); 

cospindo (S, 1; EE, 1); cospindolhe 
(EE, 1); cospio (VC, 3); cospir (S, 1; 
VC, 1); cospir lhe (VC, 1); cospirõ (VC, 
1); cospirom (VC, 1; EE, 1); cospyam 
(EE, 1); cospyo (VC, 2); cuspalhe (EE, 
1); cuspido (EE, 1); cuspindo (EE, 1); 
cuspio (VC, 1); cuspir (S, 1; VC, 1); 
fosse cospido (VC, 1); foy cospido 
(VC, 1; EE, 1); fuy cuspido (VC, 1); he 
cospida (VC, 1); seja cospida (VC, 1). 
Contextos: «auia de seer assi coospida» 
(VC); «A segunda cousa assijgnou o 
senhor per aquesto que coospindo na 
terra fez lodo com o cospinho cõ que 
vntou os olhos do çego» (VC); «depois 
da comunhõ nõ cospa em loguar çujo» 
(VC); «nom cospamos a Christo na 
face» (VC); «aquelles cospẽ na face de 
Christo» (VC); «e os misellos cospem da 
gloria» (VC); «quantas vezes cospi na 
tua façe» (VC); «Alguũs lhe cospiã no 
rostro» (VC); «E cospiam na sua façe» 
(VC); «Cospida era a gloria» (VC); 
«sera traydo aas gentes e escarneçido 
e açoutado e cospido» (EE); «Pero se 
tusindo ou cospindo se deteuesse» (VC); 
«e dauã lhe boffetadas cospindolhe» 
(EE); «e meteou lhe seus dedos nas 
orelhas e cospio e tocou cõ o cospinho a 
sua lingoa» (VC); «asi como se começase 
de tosir ou cospir» (S); «Costume dos 
judeus era em menos preço e vituperio 
daquelle que auorreçiam cospir lhe 
na face» (VC); «vejã aquelle em que 
cospirõ» (VC); «Emtom cospirom sua 
cara» (EE); «e nõ uolvy meu rostro aos 
mal trazentes, e aos que me cospyam» 
(EE); «elle cospyo a Christo na face» 
(VC); «tome o çapato do pee delle e 
cuspalhe no rostro» (EE); «e açoutouho 
(E cuspido)» (EE); «pos lhe os dedos nas 
orelhas e cuspindo em terra tocoulhe a 
lingua» (EE); «e cuspio em terra» (VC); 
«e que sse nom tema de alguũ prijgo ou 
de vomito ou de cuspir ou doutra cousa 
semelhauel» (S); «e assy como malfeitor 
para o açoutarẽ e pera cuspir como homẽ 
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vil e pera o matarẽ como enganador da 
ley» (VC); «Jesu que quiseste que na tua 
muy deleytosa façe fosse cospido» (VC); 
«Ca primeiro foy cospido pellos judeus ẽ 
casa de Cayphas» (EE); «cõuersey em as 
terras abertamẽte e fuy cuspido e ferido» 
(VC); «e o spelho sem nodoa e brãcura 
da vida eternal he cospida» (VC); «a tua 
face nũca seja cospida nẽ çujada» (VC).

custa, subs. (regressivo do custar). Custo; 
preço. custa (S, 3; VC, 2); custas (C, 2). 
Formas: «mãjares deleytosos de grã 
custa» (S); «nen fazer cõuites de grande 
custa» (S); «ouue de comer qual quer 
mãjar deleytoso ou de grãde custa» (S); 
«e foy muyto cara e aa sua custa» (VC); 
«e nõ tijnhã tam grande custa como 
soyã» (VC); «nem pagarẽ custas nẽ 
aueren outra pena alguã» (C); «na ẽmẽda 
e corregimẽto por a jnjuria que lhe fez, 
e nas custas, dapnos e jnteresses» (C).

custar, vb. (do lat. constare). Valer; ser 
difícil ou penoso. Formas: auia custado 
(S, 1); avia custado (S, 1); custa (S, 
1); custã (VC, 2); custar (VC, 2; C, 
1); custaria (VC, 1); custauã (VC, 1). 
Contextos: «ha cousa avia custado mais 
do que me auia custado polla vemder 
melhor» (S); «O sexto que mẽtẽ e perjurã 
que tãto lhes custa a mercadoria e que 
ajam outra melhor» (S); «algũas cousas 
nos pareçe que auemos de graça e ellas 
nos custã muy caras» (VC); «mas por lhe 
custar mays» (C); porque muyto custaria 
e grãde dampno reçeberia dello» (VC); 
«que lhe teuessẽ ally prestes a pousada 
e todallas outras cousas neçessarias que 
nõ custauã muyto» (VC).

custo, subs. (do lat. medieval de custu-m). 
Esforço; dificuldade. Formas: custo 
(VC, 1). Contexto: «(que fora feyto) 
com grande custo» (VC).

custódia, subs. (do lat. custodia-m, este 
de custos, odis, guardião). Guarda; pro-
teção. Formas: custodia (VC, 1; EE, 1). 
Contexto: «e Johã a teue em sua guarda 
e custodia» (VC); «E assy meesmo iij. 

cousas lĩpeza de coraçõ custodia aa boca 
disciprina ao corpo» (EE).

custódio, subs. (do lat. custodiu-m, este de 
custos, odis, guardião). Guarda; religioso 
que assume a função de provincial quan-
do este se encontra ausente. Formas: 
costodios (S, 1); custodios (VC, 1). 
Contexto: «prouinçiaees ministros ou 
costodios dos ffrades pregadores meno-
res» (S); «nõ teẽs cuydado de proueer de 
ministros ou custodios» (VC).

custoso, adj. (de custo + -oso). Caro; 
difícil; penoso. Formas: custosa (VC, 
1); custoso (VC, 2); custosos (TC, 1; 
VC, 2); custosso (VC, 1). Contextos: 
«Aqui he destruyda a custosa feyçõ e 
aparelhamẽto dos saborosos mãjares» 
(VC); «nõ era custoso nem encarregoso 
aaquelle que o reçebia» (VC); «o qual 
se trabalhaua de auer ho mãtijmẽto 
do trabalho e obras das suas maãos 
porque nom fosse custoso algũa pessoa» 
(VC); «e trabalhamse moyto ẽ como 
aiã maniares custosos e delicados dos 
quaaes nacem luxuria» (TC); «e esto sera 
dos grandes e custosos paaços» (VC); 
«E mayormẽte por nõ seer custosso ao 
hospede» (VC).

custudura, subs. (do lat. medieval cons-
tura-m, este de consuere, coser, com 
epêntese da sílaba -du-). O mesmo que 
costura: processo de costurar. Formas: 
custuduras (VC, 1). Contexto: «e dizesse 
que he sem costura por tal que algũa ora 
nom se descosa per as custuduras» (VC).

cutelo, subs. (do lat. cultellu-m, pequena 
faca). Faca; arma branca. Formas: 
cutello (VC, 3; EE, 5); cutellos (EE, 1). 
Contextos: «mas aguçaua o cutello e 
a malicia no seu coraçom pintaua com 
color de humildade» (VC); «Nõ leuara 
huũa gente cõtra outra cutello» (EE); 
«e a tua alma passara ho cutello .s. que 
ho cutello que disse Symeõ noue vezes 
passou a alma da virgem Maria no tempo 
da payxam de Christo» (EE); «Faram de 
seus cutellos relhas» (EE).
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