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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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D

da parte de, loc. adv. Designa procedência, 
origem. Formas: da parte d’ (S, 8; TC, 
1; VC, 80; HV, 4; C, 3; EE, 8; RP, 3); 
da parte de (TC, 2; VC, 10; HV, 5; EE, 
1; RP, 1). Contextos: «as duas segũdas 
da parte do que administra» (S); «a 
qual he de considerar da parte do que 
da a esmola» (S); «hũa he da parte da 
caridade» (VC); «seguesse que aly seja 
geeraçã do filho da parte do padre» 
(VC); «E depois que descansarõ os da 
parte do Pilatus sayo o emperador» 
(HV); «assy da parte do abade, como da 
parte do laurador» (C); «E absoluote de 
todalas cousas da parte de Deus» (TC); 
«quãdo a alma for fructificada da parte 
de deus» (VC); «os quaaes nos ueẽ da 
parte do do diaboo» (TC); «E em esta 
batalha morrerõ da parte de Pilatus obra 
de quatro mil pessoas» (HV); «da parte 
de deus cujo he o perdom dos pecados» 
(EE); «quando he ho vento meridional, 
ou da parte de estrela do Sul» (RP).

dada, subs. (do lat. data-m). Ato de dar; 
doação; oferta; apresentação. Formas: 
dada (VC, 4); dadas (VC, 2). Contextos: 
«Posta a dada e a feytura da ley do 
euãgelho per a preeguaçom de Christo» 
(VC); «esteuer presente aa dada da 
sentẽça» (VC); «Mujto agradeçiuel e 
açepta he a deus a dada das graças» 
(VC); «E quejanda deue de seer a dada 
das graças» (VC); «Estes taaes que em 
as dadas dos beneficios fazẽ preçeder 
os seus amigos carnaaes fallam per 
pallauras e obras» (VC); «som culpados 
em taaes dadas de dignidade» (VC).

dádeva, subs. O mesmo que dádiva. 
Formas: dadeuas (VC, 1). Contexto: 
«nem leuees peitas nem demãdees talhas 
nẽ dadeuas ou seruiços» (VC).

dádiva, subs. (do lat. medieval dativa-m). 
Donativo; oferta; dom. Formas: dadiua 

(EE, 4); dadiuas (EE, 1). Contextos: 
«Toda dadiua boa e todo perfeito doõ» 
(EE); «Qualquer dadiua escolhyda e 
don cõplido deçende de çima do padre» 
(EE); «conuem a saber, com dadiua de 
benefficio» (EE); «entom disserã que por 
doões e dadiuas auiã a muitos jnduzido 
aaquella ffe» (EE).

dado, subs. (do lat. datu-m). O que se dá; 
oferta; pedras de jogo de azar. Formas: 
dado (VC, 2; C, 1); dados (S, 2; TC, 3; 
VC, 1). Contextos: «do dado daquelle 
nõ pode alguẽ dereitamẽte murmurar 
que mais dado que homẽ deseja» (VC); 
«deuemos teer em dado que a dita ygreja 
e outras a ella soditas sejam honrradas e 
theudas em reuerençia» (C); «E do que 
se ganha ao jogo dos dados e das tauoas 
nõ pode sseer feyta esmola» (S); «A 
quarta se iugou as tauolas ou os dados e 
se renegou no iogo» (TC); «faz aos filhos 
boõs dados ou donatiuos» (VC).

dador, subs. (do lat. datore-m). Aquele 
que dá. Formas: dador (VC, 23; EE, 6). 
Contextos: «elles nomeauam por dador 
e actor da saluaçom» (VC); «Os ladroões 
demandarõ o ladrom e escolherom ante 
o homẽ matador que o dador da vida» 
(VC); «ho dador e amador da paz» (EE).

daí, adv. (de de + aí). Desse lugar; desse 
momento; desse ponto. Formas: da hy 
(VC, 1); de hi (HV, 2); de hy (HV, 2; 
EE, 24). Contexto: «e daquella parte 
de que he doẽte de pecados e fraco cõ 
mizquindade da hy he morto» (VC); «e 
de hi a poucas horas se ajũtou tãta de 
gẽte que era sem conto» (HV); «e deus 
deu lhes boõ tẽpo que de hi a quarenta 
dias chegarõ ao porto de Barlec saãos e 
saluos» (HV); «E de hy a poucos dias 
cada huũ fazia bautizar seus pouoos» 
(HV); «por que de hy se pubricasse nas 
outras prouincias darredor» (EE).

daí para cima, loc. adv. Desse ponto para 
cima. Formas: de hi para çima (HV, 2); 
de hy pera cima (HV, 1). Contextos: «e 
assi perdeo Pilatus por todos onze mill 
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e noueçẽtas e .xl. pessoas e de hi para 
çima, e da parte do ẽperador tres mill 
e çinquoẽta pessoas e de hi para çima, 
e vençeo o emperador o cãpo» (HV); 
«forõ por conta cinco mill e de hy pera 
cima» (HV).

daião, subs. (do lat. decanu-m). O mesmo 
que deão: membro do clero que preside 
ao cabido. Formas: dayãs (S, 1); dayon 
(S, 1). Contextos: «Os dayãs pecam en 
muitas cousas» (S); «e ha elle se deue 
confesar e o dayon ou arçidiago» (S).

dali, adv. (de de + ali). Daquele lugar; 
daquele momento; daquele ponto. 
Formas: da ly (VC, 5; HV, 1); dalhy 
(VC, 1); dali (VC, 2; C, 1); dalli (S, 
1; VC, 8); dally (VC, 35; EE, 2); daly 
(S, 4; VC, 76; HV, 2; EE, 2; RP, 1); 
de ally (VC, 1); de aly (VC, 1; HV, 2). 
Contextos: «e da ly forõ a huũ castello 
que se chamaua Jafell» (HV); «ajnda que 
lhe fosse negado elle nõ se quise dalhy 
partir» (VC); «tenham tempo dali atee o 
Sam Joham de buscar seu remedio» (C); 
«e dalli subio aos çeeos» (S); «partiose 
dalli por hir preeguar aas cidades delles» 
(VC); «se o boy ou asno de alguũ delles 
cayra ẽ huũ poço se ho tirarã dally o 
sabado» (EE); «ẽ que podese vijr augua 
e bautizala cõ o que daly espremesem» 
(S); «e daly emlegeo a Sam Clemẽte por 
apostolico de Roma» (HV); «porque 
daly fossem tirados que eran retheudos 
catiuos» (EE); «e daly proçedẽ febres 
pestilẽçiaes» (RP); «e de ally a casa 
de Zacharias sam tres milhas» (VC); 
«De aly a tres dias chegarõ as portas de 
Jherusalẽ» (HV).

dali acima, loc. adv. Daquele lugar 
superior. Formas: daly açima (VC, 1). 
Contexto: «e daly açima nõ mingua 
outra cousa saluo o salto da alma em o 
ceeo» (VC, 1).

dali adiante, loc. adv. A partir daquele 
lugar ou daquele momento. Formas: 
dali adiante (HV, 1); dalli adiãte (VC, 
4); dally adiante (VC, 5); dally adiãte 

(VC, 4); daly adiante (S, 1; VC, 3; HV, 
2); daly adiãte (HV, 1); de ally adiante 
(VC). Contextos: «mãdou que dali 
adiante nõ vẽdessem mais atee que 
soubessem quãtos delles auiã de vẽder» 
(HV); «e dalli adiãte saae o licor» (VC); 
«e pareça caso de se nõ poder dalli adiãte 
aquello que he menos neçessario cobrar» 
(VC); «doestar e auorreçer o pecado e 
cauidarse delle dally adiante» (VC); «e 
dally adiãte hiremos veendo suas obras» 
(VC); «ssygnifica que daly adiante toma 
ho nome de christaão» (S); «e mãdou 
que daly adiante nõ fallasse nẽhuũ em 
tal cousa» (HV); «e depois daly adiãte 
nõ me enuiou o trebuto de sete annos» 
(HV); «A qual cousa ouuida disse el rey 
que de ally adiante nunca supplicaria por 
alguum» (VC).

dali avante, loc. adv. A partir daquele 
lugar ou daquele momento. Formas: 
dali auãte (VC, 1); dally auante (VC, 
1); daly auante (VC, 3). Contextos: 
«mais prestes he dali auãte e mais ligeiro 
pera caer em pecado» (VC); «ouuerom 
cuydado de scripuer os feytos e dictos 
de Christo dally auante» (VC); «o qual 
daly auante simgullarmente della ouue» 
(VC); «porque morasse daly auante na 
morada da justiça» (VC).

dalmática, subs. (do lat. dalmatica-m). 
Veste litúrgica usada pelos diáconos. 
Formas: de almatica (S, 1). Contexto: 
«E este diachono ha por uestidura a de 
almatica que he çerquada» (S).

damandar, vb. O mesmo que demandar. 
Formas: damãdar (VC, 1); damãdaua 
(VC, 1); damãdauã (VC, 1); damandar 
(VC, 1). Contextos: «nõ tenha em 
que damãdar a deos merçee» (VC); 
«e o terceiro damãdaua spaço e foy 
reprehendido» (VC); «e per a regra da 
justiça daquelles que damãdauã mayor 
quantidade» (VC); «e cõ choro e gimidos 
de meus pecados damandar perdoãça» 
(VC).

damento, subs. (de dar + -mento). Ato ou 
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efeito de dar; oferta. Formas: damento 
(VC, 1). Contexto: «Item foy demostrada 
per a filha de Gepte offereçida depois 
da victoria dos jmijgos tẽporaaes por 
damento de graças» (VC).

danação, subs. (do lat. damnatione-m). 
Condenação; perdição. Formas: 
damnaçõ (EE, 1); damnaçom (VC, 3); 
dampnaçã (EE, 1); dampnaçõ (S, 1; 
VC, 7; EE, 2); dampnaçom (VC, 15; 
EE, 6); dampneçam (EE, 1); dãnaçõ 
(VC, 1); danaçom (EE, 1); dãnaçom 
(EE, 1); dãpnaçã (VC, 1); dapnaçan 
(EE, 1); dãpnaçõ (VC, 44; EE, 2); 
dapnaçom (VC, 1); dãpnaçom (VC, 6; 
EE, 1); dapnaçon (S, 1); dãpnaçon (EE, 
1). Contextos: E como o trouuerõ os 
altos saçerdotes e principes nossos em 
damnaçõ de morte e o crucificarom» 
(EE); «Tu que stas em este tormento 
e damnaçom ajnda nom temes deus» 
(VC); «nenhuũ he liurado da dampnaçã 
que se causou por Adam» (EE); «En 
outra maneira seria sua dampnaçõ e 
perdimẽto» (S); «e a grandeza desta 
dampnaçom esforçada sobre os filhos 
dos homẽs de mal em peyor» (VC); «o 
pecador antresi deue cuidar que fara para 
escapar aa dampnaçom» (EE); «se ho 
dar de dampneçam he em gloria» (EE); 
«e per bẽ feitoria de muytas guisas e per 
açoutes ou paixoões e poẽdolhe medo 
da eternal dãnaçõ» (VC); «ha causa 
da danaçom» (EE); «Ca ho tal homẽ 
ouçyoso e sem fruyto sera cortado por 
sentença de dãnaçom» (EE); «Onde 
segũdo Beda nõ diz soomẽte que reçeberã 
dãpnaçã» (VC); «em eterna dapnaçan» 
(EE); «a destroyçom da ygreja e dãpnaçõ 
do prellado e o perijgoo do poboo» (VC); 
«A nos auiamos de seer dados a açoutes 
de dapnaçom eternal» (VC); «em guysa 
que eu per ty possa escapar da sentença 
da dãpnaçom perpetua» (VC); «Ho 
segũdo aparelhao a dapnaçon» (S); «e 
pooẽdolhe temor do derradeiro juizo e 
temor da eterna dãpnaçon» (EE).

danado, subs. (do la. de damnatu-m). 
Malévolo; mau; condenado. Formas: 
dampnado (VC, 2); dampnados (VC, 5; 
EE, 1); dãnados (VC, 1); dapnados (EE, 
1); dãpnado (EE, 1); dãpnados (VC, 12; 
EE, 9). Contextos: «e ao dampnado 
o parayso» (VC); «em respeito da 
companhia dos dampnados e maaos» 
(VC); «estar com os dampnados como 
falso propheta» (EE); «quis padeçer 
no loguar dos dãnados» (VC); «que os 
dapnados no jmferno decote dã vozes 
dizẽdo» (EE); «ho mesmo fogo se alĩpa 
o escolhido e se detẽ o dãpnado» (EE); 
«conhoçẽdo os pecados dos dãpnados» 
(VC); «o qual he grauissimo tormento 
aos dãpnados» (EE).

danadoiro, subs. (de danado + -oiro). 
Danador; aquele que dana; instigador. 
Formas:  dãpnadoiros  (VC,  1) . 
Contexto: «em a parte dos scolhidos 
ou dos dãpnados ou dãpnadoiros» (VC).

danar, vb. (do lat. damnare). Causar dano 
ou prejuízo; condenar; perder. Formas: 
damnasse (VC, 1); damnes (VC, 1); 
damnou (VC, 1); dampna (VC, 3; EE, 
2); dampnã (VC, 1; EE, 1); dampnada 
(VC, 6; EE, 1); dampnadas (VC, 1); 
dampnado (VC, 2; EE, 6); dampnado 
era (VC, 1); dampnado serey (VC, 1); 
dampnados (VC, 2); dampnallo (EE, 1); 
dampnam (VC, 1); dampnandoos (EE, 
1); dampnar (VC, 2; EE, 7); dampnarã 
(EE, 1); dampnariam (VC, 1; EE, 1); 
dampne (VC, 1); dampnem (EE, 1); 
dampnou (EE, 1); dana (S, 2); danada (C, 
1); dãnada (VC, 2); danar (C, 2); dãnar 
(EE, 1); danaria (C, 1); danassem (C, 1); 
danauam (EE, 1); danou (TC, 1); dapna 
(S, 2); dãpna (VC, 10); dãpnã (VC, 2; 
EE, 1); dãpnada (VC, 1); dãpnado (VC, 
2; EE, 2); dãpnãdo (EE, 1); dãpnãdo se 
(VC, 1); dãpnados (VC, 4); dãpnados 
som (VC, 1); dãpnalla (VC, 1); dãpnam 
(EE, 1); dãpnandoos (EE, 1); dapnar 
(S, 8); dãpnar (VC, 10; EE, 8); dãpnara 
(VC, 2); dãpnaria (VC, 1); dãpnarõ (VC, 
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2); dapnasse (S, 1); dãpnasse (VC, 1); 
dapnassem (S, 1); dãpnaua (VC, 2); 
dapne (S, 1); dãpnẽ (VC, 2; EE, 1); 
dãpnou (VC, 1); era dãpnada (VC, 1); 
era dãpnado (VC, 1); for dãpnada (VC, 
1); for dãpnado (VC, 1); foy dampnado 
(EE, 2); has dampnado (EE, 1); he 
dãpnada (VC, 1); seer dampnada (VC, 
1); seer dampnado (VC, 1; EE, 2); 
seer dãpnado (VC, 2); seer dãpnados 
(VC, 3); seera dãpnado (EE, 1); seja 
dampnado (VC, 2); seja dãnado (EE, 1); 
sejã dãpnados (VC, 2); sejam dãpnados 
(VC, 1); sejamos dãpnados (VC, 2); 
ser danado (S, 1); ser dãpnado (VC, 1); 
sera dampnado (VC, 1); sera dãpnado 
(VC, 1); serã dãpnados (VC, 4); seram 
danados (EE, 1); serẽ dãpnados (VC, 1); 
serem dãpnados (VC, 2); sõ dãpnados 
(VC, 2); som dãnados (VC, 1); som 
dapnados (EE, 1); som dãpnados (VC, 
2); steuer dãpnado (VC, 1). Contextos: 
«por que assi enxalçasse em todo o 
caminho da perfeiçõ e nõ damnasse 
os caminhos dos jmperfeitos e fracos» 
(VC); «leixas tu que nom damnes e que 
nom cõbatas» (VC); «nem se contentou 
de destroir Bethleem mas damnou e 
guastou todollos lugares darredor» 
(VC); «a prosperidade temporal as 
mais vezes dampna (os que mercam 
como os que non posseem.)» (EE); «o 
choro e tristeza dampnã ao homem 
no corpo e na alma» (EE); «(por sua 
alma) .s. dampnada» (EE); «auẽdoas 
por dampnadas e maas e doestandoas» 
(VC); «posto que por o gosto dampnado 
nõ lhes sayba bem» (EE); «disselhe que 
dampnado era soomẽte por teer duas 
prebendas» (VC); «por que se ey de 
seer saluo seello ey ou se ey de seer 
dampnado: dampnado serey» (VC); 
«som perdidos e dampnados por o 
amor e affeyçom sua» (VC); «e isto he 
propiamente dampnallo da parte dalma» 
(EE); «pyores som aquelles que per 
suas doctrinas e exẽplos corrompem e 

dampnam a vida e custumes dos boos» 
(VC); «contra os que os mal trautarõ.) 
dampnandoos nas pessoas» (EE); «no 
qual se veda dampnar ao proximo nas 
cousas temporaaes» (EE); «os spiritus 
malignus dampnarã aos escolheitos 
de deus» (EE); «porque per esta se 
dampnariam e corromperiã todallas 
booas obras» (VC); «nẽ ha hy cousa 
que o tãto dampne e sollape e corrũpa» 
(VC); «Mas a quaaes aproueitem: ou a 
quaaes dampnem: soo deus ho sabe» 
(EE); «aos quaaes nom dampnou o fogo» 
(EE); «dana e condena a alma propia» 
(S); «outra criada cõ tẽçam danada 
ẽ desprezo de Deus» (C); «Onde se 
mostra que nõ soomẽte he cousa dãnada 
o cõsentimẽto pera auer delectaçom» 
(VC); «por que ẽ huũ tempo pode danar 
mays huũ» (C); «dizendo deus nos fez 
nõ pera dãnar mas para saluar» (EE); 
«pode danar mays huũ mesmo pecado 
do que danaria ẽ outro e fazer moor 
escandollo» (C); «e saber como julgando 
as uidas e conçiençias dos outros nam 
danassem per ynorãçia as suas» (C); «A 
segunda fallãdo pallauras ouçiosas, e 
vaãs, que danauam a muitos» (EE); «se 
danou alguem ou talhou algũas aruores» 
(TC); «A premeira quãdo homẽ teme a 
coussa que naturalmẽte lhe enpeçe ou lhe 
dapna» (S); «e per esto se mostra que 
solamente leixar de fazer bem dãpna o 
homem» (VC); «aquelles que per exẽplos 
corrõpẽ e dãpnã a uida e os custumes 
dos boõs som pyores que aquelles que 
roubã as herdades e beẽs alheos» (VC); 
«porque a cõçiencia dãpnada sempre 
se reçea de auer mal» (VC); «e falla do 
homẽ dãpnado» (EE); «dãpnãdo cõ os 
cornos e destruyndo a outros cõ força 
yrada» (EE); «assi os maaos amehude 
se endurẽtã mais e pejorã dãpnãdo se» 
(VC); «mas ãte por aquellas oraçoões 
serã mais dãpnados» (VC); «ou se 
dãpnados som. donde os dees saãos» 
(VC); «Nom ha hi cousa que assy possa 
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mudar nossa vida e dãpnalla como 
perlongar as booas obras» (VC); «ou 
dãpnam e fazẽ mal cõ os cornos: como 
he ho carneiro e ho touro» (EE); «(e 
lhes tirarõ seus trabalhos) dãpnandoos 
na fazenda» (EE); «E yso mesmo sse 
forem fectas contra dereyto por apremer 
e dapnar os proues e subditos» (S); «aos 
quaaes he outorgado poderyo de dãpnar 
a terra e ao mar» (EE); «esta dãpnara 
em juyzo aquesta geeraçom maa» (VC); 
«E porque a dãpnaria per maldicçõ que 
fosse maninha pera sempre por aquello 
que nõ tinha» (VC); «por que as feridas 
e maçaduras dos maliciosos magoarõ e 
dãpnarõ o seu rostro todo» (VC); «ou 
outra coussa ẽ huũ vaso çujo corrupto sse 
muito hy esta dapnasse e corrompese» 
(S); «mas porque nom se podera partir 
que nom se dãpnasse toda» (VC); 
«deuian seer lançados do mosteiro por 
que nom dapnassem aos boos» (S); «e 
nõ se dãpnaua a laã» (VC); «quãdo se 
faz cõ entẽçõ de matar e pera que dapne e 
enpeeça» (S); «castiga aos maaos spiritus 
que nõ dãpnẽ tanto como desejam» (EE); 
«e esta dãpnou todo o mundo e terra» 
(VC); «porque nom sayse per ella a alma 
que era dãpnada» (VC); «dizẽdolhe 
antre outras cousas que por teer muytos 
beneficios era dãpnado» (VC); «(dara o 
homẽ por a sua alma) se for dãpnada» 
(VC); «Ho qual ferido da bibora en 
nenhuũa cousa foy dampnado» (EE); «Se 
ho has dampnado satisfazẽdo ou pedido 
perdom» (EE); «he dãpnada e defesa a 
luxuria» (VC); «esto se mostra que sem 
duuida de toda a massa dos maaos auera 
de seer dampnada se entẽde» (VC); «Ca 
pode huum seer dampnado por que nom 
daa do seu» (EE); «E ainda mais seera 
punido e en mais fundo seera dãpnado» 
(EE); «nõ quer que nenhuũ seja dãnado» 
(EE); «E a boa madre sofrera que sejã 
dãpnados os seus filhos» (VC); «porque 
nõ sejam dãpnados como priguiçosos» 
(VC); «nom sejamos dãpnados no juizo 

vijndoyro» (VC); «deue ser danado por 
ereje» (S); «Eu posso dar peendença 
mas nõ posso dar segurança nem digo 
que sera dampnado» (VC); «no outro 
mũdo serã dãpnados ĩteiramẽte e pera 
sempre» (VC); «na fyn morreram em 
seus pecados e seram danados» (EE); 
«e se o nõ fezerẽ na fim leguados pera 
serẽ dãpnados» (VC); «e serã ajuntados 
todollos maaos pera serem dãpnados» 
(VC); «duas maneiras sõ dãpnados os 
ypocritas» (VC); «chorã ajnda os maaos 
porque veẽ que som dãnados» (VC); «O 
regno de deus he o poderio de julgar: 
pello qual som dapnados os maaos e 
apartados dos boõs» (EE); «Pense pois 
aquelle que steuer dãpnado que çedo 
rõpe ou brite o jugo seu» (VC).

dança, subs. (do francês danse). Ato de 
dançar; movimento cadenciado ao ritmo 
de música. Formas: dãça (VC, 1); dãças 
(S, 2; TC, 1; VC, 2); dança (VC, 6; EE, 
2); danças (S, 2; VC, 1; C, 1; EE, 2). 
Contextos: «e o mũdo faz alta dãça» 
(VC); «de boa vomtade vy jogos, dãças 
e outras cousas vãas» (S); «Se andou em 
dãças por parecer bem» (TC); «com os 
archangeos anda em dança e alegrate e 
salta» (VC); «quãtos andam na dança» 
(EE); «andan en danças polas rruas» (S); 
«Aleuãtamsse em danças os angeos com 
alegria» (VC); «fazer jogos como danças 
em honrra do bezerro» (EE).

dançar, vb. (talvez do germânico tanzen, 
pelo francês dancier ou danser). Agitar 
o corpo ao ritmo de música; bailar. 
Formas: dãçar (S, 1); dançar (TC, 1). 
Contextos: «o qual nom se pode fazer 
sen pecado, baylar, dãçar, falar cousas 
nouas» (S); «Que melhor he no domĩgo 
cauar que nõ dançar» (TC).

danificar, vb. (do lat. damnificare). Causar 
dano a; prejudicar; estragar. Formas: 
dampnificado (VC, 1); dampnificamollo 
(VC, 1); danpnificado (VC, 1); dãpnifica 
(VC, 2);  dãpnificados (VC, 1); 
dãpnificam (VC, 1); dãpnificamollo (VC, 
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1); dãpnificar (VC, 1); he dampnificado 
(VC, 1); sam dãpnificados (VC, 1); somos 
dãpnificados (VC, 1). Contextos: «rogua 
a deos por o seu subdito dampnificado de 
muytas temptaçoões» (VC); «apedramos 
a Christo e dampnificamollo e fazemos 
lhe nojo» (VC); «Se tu foste muyto 
danpnificado entom» (VC); «E se 
aconteçe que huũ delles dãpnifica a outro 
elle o sofre sem tomar delle vingãça» 
(VC); «Como somos assi auiltados 
e dãpnificados» (VC); «de muytas 
maneyras se pejorã cada vez mais e 
dãpnificam» (VC); «e quando quer que 
pecamos a Christo fazemos nojo e pesar 
e dãpnificamollo» (VC); «Lapis em latim 
quer dizer pedra e deriuase de ledo dis. 
que quer dizer dãpnificar» (VC); «e por 
tanto quando o prouximo que he menbro 
de Christo he dampnificado e apedrado 
Christo he no seu mẽbro» (VC); «mas se 
sam dãpnificados per algũa desandãça: 
logo se tornã aa sua propria lingoagẽ» 
(VC); «Nom reçebemos tã grãde dampno 
dos maaos quãdo somos dãpnificados per 
elles e por sua malicia» (VC).

dano, subs. (do lat. damnu-m). Estrago; 
ofensa. Formas: dampno (S, 7; VC, 
35; EE, 4); dampnos (S, 1; VC, 6); dano 
(S, 4; TC, 4; VC, 2; HV, 1; C, 4); dãno 
(VC, 2); danos (S, 3; C, 3); dãnos (VC, 
1); danpno (VC, 1); danpnos (S, 1); 
dapno (S, 29; TC, 1; C, 5); dãpno (VC, 
89; EE, 6); dapnos (S, 6; C, 2); dãpnos 
(VC, 17). Contextos: «prazendome 
mais do dampno de meu proximo» (S); 
«moor dampno he o perdimẽto de huũa 
alma que de mil corpos» (EE); «som 
obligados a rrestitujr e enmendar os 
dampnos que os senhores fezeron» (S); 
«ca queria rreceber dano por que aquele 
de que ha ẽueja ouuese mal e perda» (S); 
«se deu dano alguem na pessoa ou no 
auer ou na nomeada» (TC); «nõ me fez 
dãno mas quisera mo fazer» (VC); «A 
gulla faz fazer muitos males e danos» 
(S); «lhes fiz outros danos e males» 

(S); «fazẽ danos cõ suas pessoas» (C); 
«E ajnda que o mũdo durasse per mil 
milhares dãnos» (VC); «e mais temẽ o 
danpno do corpo que a perda dalma» 
(VC); «son teudos a rrestitujr todos os 
danpnos» (S); «para fazer mal ou dapno 
en as persoas» (S); «asi como conronper 
o homen os seus semtidos em ouuir e em 
ueer as cousas que som contrarias aa sua 
alma de que lhe pode uiinr dapno» (TC); 
«que aproueita ao homẽ gaanhar todo ho 
mũdo e sua alma padeçer dãpno» (EE); 
«ca muytos dapnos estan aparelhados 
e ssemelhauees coussas» (S); «son 
obrigados a rrestytujr os dapnos» (S); 
«sem alguẽ cõsijrar os nojos e dãpnos 
que elle faz» (VC).

danoso, adj. (do lat. damnosus, a, um). 
Nocivo; prejudicial. Formas: damnoso 
(VC, 1); dampnosa (VC, 5; EE, 1); 
dampnosas (VC, 1); dampnoso (VC, 2); 
dampnosos (VC, 1); danosa (S, 1; TC, 
1; C, 1); danosas (S, 1; EE, 1); danoso 
(TC, 3); danosos (TC, 2; C, 1); danosso 
(S, 1); dapnosa (C, 1); dãpnosa (VC, 11; 
EE, 1); dapnosas (S, 1); dãpnosas (VC, 
2); dapnoso (S, 1); dãpnoso (VC, 4); 
dãpnosos (VC, 2). Contextos: «E este 
silencio he damnoso ygualmẽte» (VC); 
«(que dyzẽ mẽtira) dampnosa» (EE); 
«toruoões lampados e as outras cousas 
dampnosas. pereçeram de todo» (VC); 
«e he dampnoso quando mujtos som 
causa de cõdempnaçõ» (VC); «mas aos 
corpos som dampnosos os viços» (VC); 
«se a cobiiça he tam danosa quãto mais a 
obra» (TC); «ocupamse em rezoões nom 
proueitosas: e alguũas vezes danosas» 
(EE); «iouuer cõ uirgem ou cõ uyuua 
he pecado muy danoso» (TC); «estes 
pecados som muy danosos» (TC); «e o 
que he mays prigosso e danosso» (S); 
«do que he ẽ ssy dapnosa» (C); «a qual 
he apremada e asoõbrada per dãpnosa 
soombra dos prellados» (VC); «assy 
como pam ou vinho e carne, som a elle 
dapnosas» (S); «porque auia cuydaçoões 
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vãas e dãpnosas» (VC); «sse ho jejuũ he 
dapnoso aa sua enprenhaçõ» (S); «sem 
ajudador ou companheiro dãpnoso» 
(VS); «e se occupa em cãtares vaãs e ẽ 
dizeres dãpnosos» (VC).

dante, adv. (do lat. de + ante). Diante; na 
frente; à vista; dentre; antes. Formas: 
dante (VC, 12; HV, 1); dãte (VC, 6). 
Contextos: «nõ porque depois ouuesse 
outros mas porque dante este nom foe 
outro geerado primeiro» (VC); «o nome 
o qual nome ja dante era posto» (VC); 
«elle resurgira dante os mortos» (VC); 
«partirõse dante o porto que he diante do 
castello de Cayffas» (HV); «a qual nunca 
fora dãte ouuida» (VC); «Areuatou dãte 
ella a saude e a ffe que era aparelhada 
pera os outros» (VC).

dante de, loc. adv. (de de + ante + de). 
Antes de; diante de. Formas: dante d’ 
(VC, 1); dãte d’ (VC, 1). Contextos: 
«porque este mãdado foy dante da 
resurreiçam» (VC); «o qual nome 
chamauã os judeus aa sesta feyra dante 
daqueste sabado» (VC); «alleuãtase dãte 
da porta ou sala» (VC).

dante mão, loc. adv. (de de + ante + 
mão). Antecipadamente; previamente. 
Formas: dante maão (C, 1). Contexto: 
«cõpram dante maão menos preço 
do que val a mercadoria ao tẽpo da 
emtregua» (C).

dantes, adv. (de de + antes). Anteriormente. 
Formas: dantes (S, 1; VC, 3; HV, 1; C, 
3); dãtes (S, 1; VC, 3). Contextos: «que 
non possa empesçer ao homẽ tãto como 
dantes podya» (S); «quãdo se tornou 
a reuestir como dantes staua» (VC); 
«E aquello que dantes pareçia triste 
julgalloas por allegre» (VC); «E muytas 
gẽtes se cõuerterõ naquelles oyto dias o 
que nõ faziã dantes» (HV); «tornãse ao 
custume que dantes tinham» (C); «ou 
se avya o dia dãtes comido muyto ou 
bebydo» (S); «por que em o dia dãtes 
auia comido» (VC).

dantre, loc. prep. (de de + antre). O mesmo 

que dentre ou de entre. Formas: dam-
tre (TC, 1); dantre (S, 1; VC, 13; C, 2; 
EE, 2); dãtre (VC, 5); de antre (EE, 3). 
Contextos: «E resurgio damtre os mor-
tos» (TC); «E a cruz dantre as espadoas 
sinifica que pella graça do sperito santo 
tira e lança toda a negligẽçia e preguiça 
e usa de boas obras» (S); «requerẽdo 
vingança e direito delles stremando os 
maaos dantre os boos e metendo os em 
chama de fogo» (VC); «sam fora do 
bispado na comarqua dantre Doiro e 
Minho» (C); «Tu que dormes acorda e 
alleuãtate dantre os mortos» (EE); «tirao 
dãtre nos e matao» (VC); «resurgido de 
antre os mortos» (EE).

daquele, prep. + pron. dem. (de de + 
aquele). Formas: da quela (VC, 1); 
da queles (VC, 1); da quella (VC, 31; 
HV, 2); da quellas (VC, 13); da quelle 
(VC, 53; HV, 4); da quelles (VC, 52); 
da quello (VC, 25); da quellos (VC, 1); 
daquel (TC, 2; VC, 7); daquela (S, 3; 
TC, 1); daquelas (S, 2; TC, 2); daquele 
(S, 14; TC, 4; VC, 2; HV, 1); daqueles 
(S, 3; TC, 3; VC, 1; EE, 1); daquelhes 
(VC, 1); daquell (VC, 1); daquella (S, 
4; VC, 172; HV, 2; C, 2; EE, 26; RP, 
2); daquellas (S, 3; VC, 81; HV, 1; C, 
3; EE, 6); daquelle (S, 22; VC, 347; 
HV, 3; C, 4; EE, 33; RP, 7); daquelles 
(SG, 1; S, 9; VC, 359; HV, 2; C, 4; EE, 
23); daquello (S, 1; VC, 146; HV, 2; C, 
2; EE, 2); daquellos (VC, 1); daquelo 
(VC, 2); daquillo (VC, 1; C, 1); de 
aquelle (VC, 1). Contextos: «(Huũ da) 
quela cõpanha conhoçẽdo que Jhesu era 
justo» (VC); «e consirando sua alteza 
quã grande he ho premio da queles» 
(VC); «falesçẽdo em hedificio da quella 
obra» (VC); «refreemos nos da quellas 
cousas que dam prazeres tẽporaaes» 
(VC); «no qual esta afegurada a cara da 
quelle senhor» (VC); «ajnda que os fiees 
christaãos se afastẽ e tirẽ dãte os olhos da 
quelles que os perseguẽ» (VC); «porque 
pode aprender da quello algũa cousa» 
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(VC); «logo cada huũ da quellos dous 
foy catar e buscar outros» (VC); «pode 
Deus mais asinha tirar daquel pecado» 
(TC); «adoecera cõ noio daquela uinha» 
(TC); «daquelas cousas que lhes sõ 
proueytosas aas almas» (TC); «E como 
e quãdo e com quãtos e quaes e em que 
idade e com qual contriçom e o pesar 
daquele que fez o pecado» (TC); «o 
pesar daquele que fez o pecado» (TC); 
«e daquella villa morrẽ homẽs» (RP); «e 
que cada hũa daquellas partes sse acaban 
en Pereumdẽ» (S); «sangre se em ho meo 
daquelle braço da vea meaã» (RP); «E 
nota que pooẽ tres deferenças daquelles 
que deuemos reçeber» (VC); «porque 
fossem testjmunhas daquello» (EE); «e 
daquellos poderemos tirar muytos boõs 
exemplos» (VC); «he mais fortemente 
temptado do jmijgo acerca daquelo que 
he scripto» (VC); «mas nos nõ podemos 
mais leuar daquillo que cabe em nos» 
(VC); «E de aquelle tangimẽto e obra 
singullarmẽte preguntauã o senhor» 
(VC).

daqueste, prep. + pron. dem. (de de + 
aqueste). Formas: da questa (VC, 37); 
da questas (VC, 16); da queste (VC, 26); 
da questes (VC, 11); da questo (VC, 18); 
daquesta (S, 2; TC, 1; VC, 130; EE, 12); 
daquestas (S, 1; VC, 50; EE, 2); daqueste 
(VC, 231; EE, 13); daquestes (TC, 
1; VC, 45; EE, 2); daquesto (VC, 75; 
EE, 16); daquisto (EE, 1). Contextos: 
«por tal que da questa maneira possa 
mais ligeiramẽte soportar as miserias 
temporaaes» (VC); «E depois da questas 
cousas» (VC); «Da queste segũdo error 
os pregũta cujo filho he» (VC); «E 
quã cheo he o mũdo da questes homẽs 
pestilẽçiaaes» (VC); «Açerca da questo 
segũdo diz Jeroni.» (VC); «se morreres 
daquesta door que seias asolto» (TC); 
«Se o que bautiza poser outras palauras 
em logar daquestas» (S); «Pello qual 
daqueste se lee no primeiro de Matheus» 
(EE); «E daquestes que asy iuram 

diz Salamõ» (TC); «Apres daquesto 
o senhor que da beençoões aaquelles 
que obedeçẽ aa ley» (VC); «Em synal 
daquesto Christo no dia da asçensom 
ẽvyando seus disçipollos disselhes» 
(EE); «(muytos ajmda viuem) que som 
testimunhas daquisto» (EE).

daqui, prep. + adv. (de de + aqui). Deste 
lugar. Formas: da qui (VC, 3; HV, 2; RP, 
1); da quy (VC, 1); daqui (S, 5; VC, 77; 
HV, 4; C, 16; EE, 4); daquy (S, 2; VC, 22; 
HV, 1; EE, 1); de aqui (VC, 2; EE, 1); de 
qui (VC, 1). Contextos: «e se reçeberẽ o 
juyzo da qui e se enmẽdarẽ nõ serã mais 
julguados» (VC); «e da qui veẽ que em 
tal ca[u]sa como esta morrẽ os homẽs 
mais azinha» (RP); «e da quy se mostra 
que o dya da resurrecçõ geeral sera o 
dia postumeiro» (VC); «Daqui naçe a 
yra» (S); «se es filho de deus deytate 
daqui» (EE); «E daquy vẽ hũa duuida» 
(S); «Mas resurgyo daquy» (VC); «e de 
aqui se segue» (EE); «Saayte e vaayte de 
qui a lugar onde Herodes nõ aja parte nẽ 
juridiçõ» (VC).

daqui avante, loc. adv. Daqui em diante. 
Formas: daqui auãte (VC, 1); daquy 
auante (VC, 1). Contextos: «e elle 
nõ vos podera daqui auãte desbaratar 
e vẽcer» (VC); «Nom desespere pois 
daquy auante alguũ penitente por 
muytos pecados que tenha» (VC).

daqui em diante, loc. adv. Daqui para a 
frente. Formas: daqui em diante (C, 
6); daqui em diãte (C, 1; HV, 1); daqui 
ẽ diante (C, 6); daqui ẽ diãte (C, 1). 
Contextos: «e mandamos sob pena 
descomunham a todollos clerigos, 
espeçialmẽte aos de missa que tem cura 
dalmas, que daqui em diante aprendam 
a leer, cantar e rezar» (C); «quero 
que daqui em diãte que sejaes meus 
cõselheiros» (HV); «e mãdamos que 
daqui em diãte faleçẽdo alguũ abade» 
(C); «e mãdamos que daqui ẽ diante 
os ditos clerigos solteiros nom tenham 
notoriamẽte mançebas em suas casas» 
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(C); «e estabelleçemos que daqui ẽ diãte 
qual quer pessoa que se assy leixar andar 
escomungado» (C).

daqui pera ali, loc. adv. Daqui para aquele 
lugar. Formas: daquy pera aly (VC, 1). 
Contexto: «andam dizẽdo mal daquy 
pera aly» (VC).

dar, vb. (do lat. dare). Entregar; ceder; 
oferecer; transferir. Formas: auia dado 
(VC, 2); auia dados (VC, 1); avia dado 
(S, 2); aver dado (EE, 1); da (S, 130; TC, 
22; VC, 450; HV, 1; EE); dã (S, 5; TC, 
5; VC, 44; C, 1; EE, 7); da as (VC, 3); 
da ho (RP, 1); da la (VC, 1); da las (VC, 
1); da lhe (VC, 6); dã lhe (VC, 1); da lhes 
(VC, 2); dã lhes (VC, 1); da me (VC, 
26); da nollo (VC, 3); da nolo (VC, 1); 
da nos (VC, 7); da os (VC, 2); da se (VC, 
3); dã se (VC, 1); daa (TC, 1; VC, 2; EE, 
12); daado (TC, 1); daae (VC, 17); daae 
nos (VC, 1); daaea (VC, 1); daaelo (VC, 
1); daaeo (VC, 1); daaes (VC, 2); daalhe 
(VC, 1; EE, 1); daao (HV, 1; EE, 1); daar 
(VC, 1; EE, 1); daas (TC, 1; VC, 1); 
daase (EE, 1); daasse (VC, 1); daay (EE, 
3); daaylhe (EE, 1); daaymo (VC, 1); 
daayo (S, 1; EE, 1); dada (S, 2; TC, 1; 
VC, 52; C, 1; EE, 9); dadas (VC, 7; HV, 
1; C, 1; EE, 1); dadas forẽ (VC, 1); dade 
(TC, 1; VC, 9); dadelhe (TC, 2); dadeo 
(TC, 2; VC, 2); dado (S, 1; VC, 39; C, 
2; EE,10); dãdo (S, 6; TC, 2; VC, 67; EE, 
10); dado foy (VC, 1); dado he (EE, 1); 
dãdo le (VC, 1); dãdo lhe (VC, 7); dãdo 
lhes (VC, 4); dãdo nos (VC, 5); dãdo se 
(VC, 2); dãdolhe (S, 2; VC, 7); dãdolhes 
(S, 2; VC, 9); dãdonos (VC, 3); dãdoo 
(VC, 1); dados (S, 2; VC, 10; EE, 10); 
dãdose (VC, 1); dãdosse (S, 1); dãdote 
(VC, 1); dae (HV, 1); dala (S, 1); dalas 
(S, 2); dalha (VC, 1); dalhe (S, 7; TC, 3; 
VC, 5; EE, 5); dãlhe (VC, 1); dalhes 
(VC, 7; EE, 1); dalla (VC, 1); dallas (VC, 
1); dallo (VC, 5); dallo hã (VC, 1); dalo 
(S, 2); dam (S, 33; TC, 4; VC, 74; C, 8; 
EE, 13); damdo (S, 2; VC, 1); dame (VC, 
12; EE, 1); damos (S, 3; VC, 20; C, 8); 

damosnos (VC, 1); dan (S, 33; EE, 2); 
dando (S, 16; TC, 1; VC, 84; C, 1; EE, 
21); dando lhe (VC, 5); dando lhes (VC, 
1); dando me (VC, 3); dando nos (VC, 
2); dando os (VC, 1); dando te (VC, 1); 
dando vos (VC, 1); dandoa (EE, 1); 
dandolha (S, 1); dandolhe (S, 4; TC, 1; 
VC, 9; C, 1; EE, 2); dandolhes (S, 1; VC, 
10; C, 1; EE, 2); dandonos (VC, 2; EE, 
1); dandoo (VC, 1; C, 1); dandose (VC, 
1); dandosse (VC, 2); dandote (S, 1); 
dandouos (VC, 1); danlhe (S, 1); da-
nollos (VC, 1); danos (S, 4; VC, 1; C, 
1); dansse (S, 1); dao (EE, 2); dar (S, 
300; TC, 40; VC, 578; HV, 18; C, 37; 
EE, 82); dar lhe (VC, 3); dar lhe a (VC, 
1); dar lhes (VC, 3); dar nos as (VC, 1); 
dar nos has (VC, 1); dar te ha (VC, 2); 
dar te hey (VC, 1); dar uos ham (EE, 1); 
dar vos ei (VC, 1); dar vos hã (VC, 2); 
dar vos ham (VC, 1); dara (S, 8; TC, 3; 
VC, 69; HV, 3; EE, 29); darã (VC, 7; HV, 
1; EE, 3); daram (S, 1; VC, 6; C, 2; EE, 
2); daran (S, 1); daras (VC, 11; HV, 1); 
darẽ (TC, 1; VC, 14; C, 2); darees (VC, 
2; EE, 3); darei (VC, 3; EE, 3); darem 
(TC, 1; VC, 10; C, 1); daremos (VC, 8; 
HV, 1); dares (VC, 6); darey (S, 1; VC, 
15; HV, 3; EE, 13); daria (S, 4; TC, 1; 
VC, 12; HV, 1; EE, 2); dariã (VC, 3; HV, 
1); dariam (VC, 1); dariamos (VC, 1); 
darias (VC, 1); darlha (TC, 1); darlhe (S, 
11; TC, 2; VC, 7; HV, 1; EE, 1); darlhe 
ey (EE, 1); darlhea (VC, 2; C, 1; EE, 3); 
darlheam (VC, 1); darlhean (C, 1); dar-
lhes (S, 1; VC, 2; C, 1); darlhes ey (VC, 
1); darlhos (S, 1); darmos (VC, 1; C, 1); 
darmos nos (VC, 1); darnollas hya (VC, 
1); darnos (C, 1; EE, 3); darõ (EE, 2); 
darse (S, 2; EE, 1); darseha (S, 1); darteas 
(VC, 1); daruolla ha (EE, 1); daruolo ha 
(VC, 1); daruos ham (EE, 2); daruoshey 
(EE, 1); darvolloha (EE, 1); das (TC, 1; 
VC, 28; EE); das me (VC, 1); dase (S, 
1); daslhes (S, 1); date (VC, 1); daua (S, 
5; TC, 2; VC, 77; HV, 2; EE, 23); dauã 
(S, 1; TC, 1; VC, 31; HV, 1; C, 1; EE, 
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2); daua lha (VC, 1); daua lhes (VC, 1); 
dauã no (VC, 1); daua o (VC, 1); daualhe 
(VC, 1); dauãlhe (VC, 1); daualhes (VC, 
1; EE, 2); dauam (S, 1; VC, 21; EE, 1); 
dauam se (VC, 1); dauamlhe (VC, 1); 
dauan (S, 2; EE, 1); dauao (VC, 1; EE, 
1); dauaos (VC, 1); dauase (EE, 2); 
dauãse (VC, 1); dauate (VC, 1); dauõ 
(TC, 1); day (EE, 12); day me (HV, 1); 
daylhe (HV, 1; EE, 4); daynos (EE, 1); 
dayo (EE, 1); de (S, 6; TC, 3; VC, 48); 
dẽ (VC, 7); de lhe (VC, 1); de o (VC, 1); 
dea (S, 1; EE, 1); dedes (S, 1; TC, 1); dee 
(S, 2; TC, 3; VC, 1; C, 10; EE, 10); deea 
(EE, 1); deemos (EE, 2); deer (VC, 1; 
EE, 1); deera (VC, 1; HV, 1); deerõ (VC, 
2); dees (S, 1; VC, 6; HV, 1; EE, 5); 
deese (EE, 1); deesse (EE, 1); deesses 
(EE, 1); dei (S, 4; C, 1; EE, 1); deilho 
(HV, 1); deite (VC, 1); delhe (S, 4; TC, 
3; VC, 1); dẽlhe (TC, 1); delhes (TC, 1; 
VC, 1); dem (SG, 1; S, 5; VC, 9; C, 13; 
EE, 1); demlhe (S, 1); demonos (VC, 2); 
demos (VC, 42; HV, 3; C, 1; EE, 1); 
demus (VC, 1); den (S, 3); deo (VC, 1); 
deolhe (HV, 1); der (S, 12; HV, 1; TC, 3; 
VC, 18; C, 7; EE, 4); dera (VC, 17; HV, 
3; EE, 3); derãlhe (EE, 1); deramos (VC, 
1); derdes (VC, 2); derẽ (S, 1; TC, 1; VC, 
3); derem (S, 2; C, 1); deren (S, 2); deres 
(VC, 7); dermos (VC, 1; EE, 1); derõ (S, 
3; VC, 27; HV, 10; C, 1; TC, 3; EE, 4); 
derom (S, 5; TC, 2; VC, 30; HV, 1; C, 1; 
EE, 4); derom se (VC, 1); deron (S, 3; 
EE, 1); deronlhe (VC, 2); des (VC, 14); 
dese (S, 9; TC, 2; EE, 1); desẽ (S, 2); 
desem (S, 1; TC, 1); desen (S, 2); desse 
(S, 9; TC, 1; VC, 62; HV, 2; EE, 30); 
dessẽ (VC, 11; HV, 1); dessem (VC, 25; 
HV, 7; C, 1; EE, 1); dessemos (VC, 4; 
HV, 1; EE, 1); desses (VC, 2); deste (VC, 
4; HV, 9); deste nos (VC, 1); destelhe 
(TC, 1); destelhes (S, 1); destes (TC, 1; 
EE, 2); destes me (VC, 2); destesme (S, 
4; VC, 2); deu (S, 64; TC, 33; VC, 381; 
HV, 20; C, 7; EE, 103); deu ho (VC, 3); 
deu lhe (VC, 5); deu lhes (VC, 8); deu 

me (VC, 2); deu nos (VC, 4); deu o (VC, 
1); deu os (VC, 2); deu te (VC, 3); deu-
ho (S, 2; VC, 2; EE, 1); deuhos (VC, 1; 
EE, 1); deulhe (VC, 11; HV, 1; EE, 12); 
deulhes (VC, 9; EE, 9); deulho (VC, 1); 
deuo (VC, 2); deuoo (S, 1); deuse (VC, 
1); deuselhes (EE, 1); deusse (VC, 1); 
dey (S, 12; VC, 20; HV, 2; EE, 9); dey-
lhes (S, 1); dou (S, 3; TC, 3; VC, 26; HV, 
5; EE, 15); dou lhes (VC, 1); doulhes 
(EE, 2); doute (S, 1); douvos (VC, 1); 
era dada (S, 1; VC, 1); erã dadas (VC, 
3); era dado (VC, 5); erã dados (VC, 2); 
eram lhes dados (VC, 1); es dado (VC, 
1); fforõ dados (S, 1; EE, 1); foi dada (S, 
1; HV, 1); foi dado (S, 1); foj dado (VC, 
1); for dada (S, 2; VC, 1; HV, 1); for dado 
(S, 3); fora dada (VC, 4); fora dado (VC, 
5); forẽ dadas (VC, 1); formos dados 
(VC, 1); forõ dadas (S, 2; VC, 2; EE, 1); 
forõ dados (S, 3; VC, 1; C, 3); forom 
dadas (S, 1; VC, 3); forom dados (S, 4; 
VC, 1); foron dadas (S, 1); foron dados 
(S, 1); fose dada (S, 1); fosse dada (VC, 
13; EE, 1); fosse dado (VC, 12; EE, 1); 
fossem dadas (VC, 1; HV, 1); fossem 
dados (VC, 1); foy dada (S, 6; VC, 30; 
HV, 1; EE, 5); foy dado (S, 11; TC, 1; 
VC, 55; HV, 1; C, 1; EE, 3); foy lhe dada 
(VC, 1); foy lhe dado (VC, 1; EE, 1); foy 
lhes dado (VC, 2); foy me dado (EE, 3); 
foy nos dada (VC, 1); foylhe dada (VC, 
1); foynos dado (VC, 1); he dada (S, 12; 
VC, 36; EE, 11); he dado (S, 12; TC, 2; 
VC, 79; C, 1; EE, 8); he me dado (VC, 
1); he nos dado (VC, 2); sam dadas (VC, 
3; C, 1); sam dados (VC, 2; C, 2); seẽdo 
dados (VC, 1); seendo dados (C, 1); 
seendolhes dada (VC, 1); seer dada (S, 
4; VC, 8; EE, 1); seer dadas (S, 3; VC, 
4); seer dado (S, 2; VC, 16); seer dados 
(VC, 1); seer lhe a dado (VC, 1); seer lhe 
ha dado (VC, 1); seer lhea dado (VC, 1); 
seer vos ham dadas (VC, 1); seer vosha 
dado (VC, 1); seera dado (EE, 2); seeram 
dadas (EE, 1); seerẽ dadas (VC, 1); 
seerlhea dado (VC, 1); seervos ha dado 
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(VC, 1); seja dada (VC, 11; HV, 2); sejã 
dadas (VC, 3); seja dado (S, 2; VC, 11; 
HV, 1; EE, 1); seja dados (VC, 1); sejam 
dadas (C, 1); sejamos dados (VC, 1); 
sejan dadas (S, 1); ser dada (S, 5); ser 
dadas (S, 1); ser dado (S, 14; VC, 1); ser 
dados (C, 1); sera dada (S, 4; VC, 6); serã 
dadas (VC, 1); sera dado (VC, 18; EE, 
1); serã dados (VC, 4); seram dadas (EE, 
1); seram dados (VC, 1); serẽ dados (VC, 
1); serem dadas (VC, 1); seria dado (VC, 
1); servos ha dado (VC, 1); sõ dadas (S, 
1; TC, 1; VC, 3); sõ dados (VC, 4); sõ 
lhes dados (VC, 1); som dadas (S, 1; VC, 
14; EE, 1); som dados (VC, 22; EE, 1); 
som lhes dados (VC, 1); somos dado (C, 
1); son dadas (S, 1); son dados (S, 1; EE, 
1); sseer dada (S, 1); sseerem dadas (VC, 
1); ssom dadas (S, 5); teẽ dado (EE, 2); 
teẽs dados (EE, 1); tenho dado (HV, 1; 
EE, 1); tijnha dado (EE, 1); tijnhalhes 
dado (EE, 1); tinhan dado (EE, 1). Con-
textos: «nõ husa bẽ do dom de deus priua 
o da quello que lhe auia dado» (VC); «e 
aquelle que no mõte auia dados aos fi-
lhos de Jsrael os menores mandados da 
ley» (VC); «das rriquezas et de todos os 
outros bẽes que Deus me avia dado» (S); 
«segũdo ho testimunho do saluador se 
diz aver dado mays» (EE); «que da a 
ssaude a alma pera senpre» (S); «Se al-
gum da semtemça dereyta» (TC); 
«porque lhe da aazo de fazer mal» (TC); 
«da deleite aos outros» (EE); «Ca por 
eso he chamado uiatico porque o dã a 
aqueles que se uã de este mũdo» (TC); 
«e tira lhe a cabeça aquelle que as graças 
que nõ conheçe que as reçebe de deus 
mas da as a ssi meesmo» (VC); «da ho 
a beber aquelle que teuer apostema» 
(RP); «e aprouectã pera emẽdar a vida e 
para declarar a justiça diuinal e da la a 
conheçer» (VC); «como he tehudo de 
vẽder suas cousas e da las aos pobres» 
(VC); «e vay reçeber o penitente e da lhe 
bejo de piedade» (VC); «e dã lhe graças 
por todas cousas» (VC); «E se alguũs 

delles som taaes que cõ razõ mereçã seer 
reprehẽdidos da lhes tu jũtamẽte o pam» 
(VC); «aquelles que grauemẽte som 
ẽfermos dã lhes os remedios da sua 
ĩdustria» (VC); «Senhor Jhesu Christo 
da me fazer fruyto de boas obras» (VC); 
«O pam nosso cotidiano da nollo oje» 
(VC); «o nosso pã cotidiano da nolo oje» 
(VC); «Se nos tu empuxas e lanças de ty 
da nos outro tal como ty» (VC); «e da 
os aos pobres» (VC); «da se a entender 
que depois da reuellaçõ deuesse a callar» 
(VC); «mas os maaos dã se a vicio» 
(VC); «daa por medo ou peita» (TC); 
«as graças da sãcta eigreia que se deuiã 
de dar daado todo se agora uende» (TC); 
«tãto lhe daae de choros e tormento» 
(VC); «Daae nos do vosso olleo» (VC); 
«ou filhaae e daaea ou repartia ãtre vos» 
(VC); «pois que quando stendees a maão 
ao que jaz ẽ terra daaelo ao que sta no 
çeeo» (VC); «e do vestido que vos for 
neçessario daaeo ẽ esmolla» (VC); «e 
assi daaes ao diaboo as armas de deus» 
(VC); «e rogaronlhe dizendo, daalhe o 
que pede» (EE); «tomao e daao por mĩ 
e por ty» (EE); «por daar aazo de seer 
preso» (VC); «daas aos pobres seras 
perfeyto» (TC); «E agora daase aos 
leygos soomente sob especia do pam» 
(EE); «e daasse aos outros requerendoos 
e cõuidãdoos que o façã assy» (VC); 
«Quãto esteue em dilleytos, tãto tormẽto 
e choro lhe daay» (EE); «daaylhe o que 
pede que da braados depos de nos ou-
tros» (EE); «(e disse) aos parẽtes daay-
mo» (VC); «O que vos ssobejar daayo 
en esmola e todas as cousas son a uos 
limpas» (S); «A primeira geeralmẽte 
graça he ajuda de Deus graçiossamẽte 
dada ha criatura» (S); «he ia feita ẽ de-
spreço e dada a quẽ na quer» (TC); «sõ 
dadas a quẽ as mal despẽde em caualar-
ias e ẽ armas» (TC); «depois que dadas 
forẽ nõ sejam tiradas» (VC); «De grado 
recebestes de grado dade» (TC); «A 
quem deuedes peytas dadelhe peyta e a 
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quẽ portagẽ dadelhe portagẽ» (TC); 
«Aquelo que for de Cesar dadeo a Cesar» 
(TC); «E este poderio asi dado pollo 
bispo dura despois da morte» (S); «os 
iudeus nõ deuiã de matar mas dãdo a seu 
proximo boas punhadas ou cuyteladas 
nõ seria pecado» (TC); «Dado foy a my 
o stimollo da carne mjnha» (VC); «Dado 
he a mym todo o poderyo no çeeo e na 
terra» (EE); «a molher podia seer leixa-
da dãdo le libello de repudio» (VC); «em 
quãto o deus spera dãdo lhe aqui vida» 
(VC); «os faz encostar ou asseentar dãdo 
lhes bemauẽturãça perpetua» (VC); 
«dãdo nos a entẽder: que quando nos em 
amando os imijgos os podemos saluar e 
guaãçar» (VC); «e dãdo se a trilhar a 
todos» (VC); «dãdolhe a entender quan-
tos beẽs Deus em este mũdo lhe ha 
feyto» (VC); «dãdolhes ho que ham 
mester» (S); «dãdonos per aqui ensinãça 
e doctrina» (VC); «E dãdoo ao tẽplo em 
offerta que se tornasse emguaanço dos 
sacerdotes» (VC); «e sõ obrados e dados 
por my» (VC); «Dãdose a veer aos seus 
olhos» (VC); «dãdosse pena e avemdo 
door do mal que tem feyto» (S); «e como 
se amerçeou de ty dãdote saude em na 
alma e no corpo» (VC); «Senhor alegrai-
vos e dae graças aaquelle sãto profeta 
Jesu Christo» (HV); «e dala ao dyacho-
no que a ponha sobre o altar» (S); «dizẽ 
que he mais seguro dalas en esmolas» 
(S); «mas ajnda se te ficou algũa por 
tomar dalha» (VC); «Aquel que diz mal 
de outrẽ fartase de carne alhea e o que o 
ouue de grado dalhe salsa cõ que a 
coma» (TC); «e dãlhe de comer e de 
beber» (VC); «mas dalhes peendença» 
(EE); «(dalla) preegãdoa ou disputãdoa» 
(VC); «As cousas dos pobres dallas aos 
nom pobres parte he de sacrillegio» 
(VC); «he leixar de ho dar aos filhos e 
dallo aos strãgeiros» (VC); «(e dallo hã) 
os principes (aos gentios)» (VC); «eu 
non o poso tomar, mas dalo ao procura-
dor do mosteiro» (S); «ca melhor he dalo 

a christaão que a enfiel» (S); «O .xxv. os 
que dam armas ou outras cousas aos 
moros» (TC); «Pequey contra a justiça 
nõ damdo a cada huũ o sseu» (S); «se te 
praz dame saude» (EE); «e por que aquy 
de vontade prometemos e damos nossas 
võtades» (S); «Mas damosnos aas guar-
guãtoiçes e beuediçes» (VC); «a signifi-
car que dan graças aa trindade» (S); 
«dando de min boo enxenplo aos outros» 
(TC); «fazeo saber a seu jrmaão dando 
lhe e notificando os beẽs que rreçebera» 
(VC); «dando lhes doctrina» (VC); «e a 
porto seguro dando me agora pam 
tẽporal e depois eternal» (VC); 
«Certamẽte o senhor dando nos dinheiro 
da sua graça e doctrina requere cõ husu-
ras e ganho» (VC); «mas se partindo elle 
os paães e dando os aos discipollos» 
(VC); «dando te estado pacifico de juso 
da sua soombra» (VC); «requerẽdo toda 
a diuida e dando vos atormẽtar aos algo-
zes» (VC); «Thomas dandoa por Chris-
to» (EE); «e ho saçerdote dandolha deue 
dizer» (S); «Se em dandolhe algũa 
cousa o doestou» (TC); «e dandolhes 
poderio de ffazer o saclamẽto da myssa» 
(S); «E veeo dandonos ẽxẽplo» (EE); 
«mas dandoo outrem afora saçerdote» 
(C); «dandose a elles e seendolhes gra-
cioso» (VC); «quãdo começã de comer 
das viandas de terra dandosse aos viços 
e aas consollaçoões terreaaes» (VC); «E 
alçados os olhos a ti Deus padre dando-
te graças» (S); «Ay de vos que soes 
fartos ou avõdados no presente dandou-
os ao comer e ao beber» (VC); «O sexto 
que depoys que tem pellejado e vençido 
e danlhe coroa» (S); «e se nos som dados 
danollos por consollaçom nossa» (VC); 
«Señor danos hoje o nosso pam de cada 
dia» (S); «perdoanos os pecados e danos 
a vida eternal» (VC); «danos oje o nos-
so pam de cada dia» (C); «e todos dans-
se paz entre si» (S); «vay e vende 
quanto teẽs e dao a proues» (EE); «a dar 
a entender que a saude do pouoo non 



19Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

pode ser sen seer derramado o sangue de 
Jhesu Christo» (S); «Deus deu ao homem 
corpo e estatura dereyta pera lhe dar a 
entẽder que deue a guardar e teer derey-
to em todallas cousas» (TC); «Em que 
guisa se deue dar a peedença dos peca-
dos da luxuria» (EE); «dar lhe mais 
alguũa cousa sobeja» (VC); «Aqueste he 
aquelle de que he dicto dar lhe a o senhor 
deus a seeda de Dauid seu padre» (VC); 
«e dar lhes saude perfeitamẽte» (VC); 
«Dar nos as senhor pam de lagrimas» 
(VC); «Do segundo se diz dar nos has 
de comer pã de lagrimas» (VC); «dar te 
ha deos pã apertado e pouca augua» 
(VC); «se te lãçares e me adorares dar 
te hey o mũdo presente» (VC); «(e dar 
uos ham) a vyda eterna» (EE); «e dar 
vos ei coraçõ de carne» (VC); «dade e 
dar vos hã» (VC); «pedide e dar vos 
ham» (VC); «e cõsiiradas todas estas 
cousas dara meor peẽdẽça ou mayoor» 
(TC); «porque nenhuũa boõa obra pere-
ça as obras que alguũ amortifica se darã 
aos que se saluarõ» (EE); «mais nom lhe 
daram paz» (S); «non ha daran por 
menos que de tanto preço» (S); «Que 
cõselho me daras Jafel» (HV); «E a 
ẽtẽçõ nõ seia por me darẽ esto, farey 
esto» (TC); «E vos outros darees teste-
munho, por que des ho começo estaaes 
com mygo» (EE); «o pam que eu darei 
polla vida do mũdo he minha carne» 
(EE); «O .xxxiii. he os que teẽ cousa 
alhea e nom a querẽ dar a seus donos se 
sabem quẽ som ou a darem por suas al-
mas» (TC); «asaz lhe daremos que fazer» 
(HV); «sejas mouido a me dares e lan-
çares outra mayor graça» (VC); «quẽ 
beber desta auga que lhe eu darey nũca 
auera sede» (S); «se fose leal nõ lhe 
daria tal cõselho» (TC); «e todos lhe 
dariã de cõselho» (HV); «sabia que 
dariam que proueesse da guisa que se 
fezesse» (VC); «ante que se fezessem 
dariamos de cõselho nom se fazerẽ» 
(VC); «Que retorno darias a deus por 

todallas cousas que te elle deu?» (VC); 
«milhor he darlha pequena que nom 
gramde» (TC); «se pede menfesto 
deuenlho dar e soterralo em sagrado e 
darlhe a cominhom» (TC); «eu jrey e 
darlhe ey saude» (EE); «Darlhea de 
comer pam de uyda» (EE); «E darlheam 
graças por ello» (VC); «e darlhean 
juramẽto aos auangelhos» (C); «nem 
darlhes coussa algũa» (S); «darlhes ey 
por ello pẽnas» (VC); «os paẽes que por 
ha continua oraçom sse ouue de leuamtar 
e darlhos» (S); «por nom darmos reme-
dio a semelhante deffecto» (C); «mas 
darmos nos daquello que mester aue-
mos» (VC); «e darnollas hya a entẽder» 
(VC); «e darnos poder que aos anjos 
nom foy dado» (C); «e cõdẽpnallohã aa 
morte e ho emtregarõ e darõ condẽpnado 
aas gentes para o escarneçerẽ» (EE); 
«pode darse este sacramento» (S); «E 
logo darseha sentẽça de departimẽto no 
casamẽto» (S); «darteas assi presente a 
estas cousas que se cõtã» (VC); «(Da-
ruolla ha) aynda que non logo» (EE); 
«Onde elle meesmo diz. que quer que 
vos pedirdes ao padre em meu nome 
daruolo ha» (VC); «daay e daruos ham» 
(EE); «e daruoshey o que for justo» 
(EE); «se alguũa cousa pedyrdes ao pa-
dre em meu nome darvolloha» (EE); «se 
a nom das he furtu» (TC); «das me aazo 
de offensa e anojasme» (VC); «E 
ssegũdo isto dase a entemder que de 
propia võtade deue seer feyta a esmola» 
(S); «e tu daslhes coussas neçesarias em 
tempo cõuinhauel» (S); «Se estas ẽ 
doores date saude dizẽdo» (VC); «ou te 
daua ele coa espada chaa e tu destelhe 
coa gume» (TC); «dizes a teu proximo 
que tãto te dauã por ela e nõ he asy» 
(TC); «e daua lha a entender per aquellas 
pregũtas» (VC); «e daua lhes esperãça 
de perdom» (VC); «porque aquello que 
nõ ousauã dar a vsura dauã no em nome 
de offertas e pitanças» (VC); «o que 
furtaua daua o aa molher e aos filhos» 
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(VC); «porque daualhe a entender que 
nom recebera elle o poder nem de Cesar 
nem de deos» (VC); «dauãlhe boffeta-
das» (VC); «mas daualhes guallardom 
dos seus comtrayros» (VC); «Com vozes 
resonãtes dauam gloria a deus nos altos 
ceeos» (VC); «e dauam se a viços em 
temor» (VC); «E dauamlhe graças e 
louuores» (VC); «e faziã booas obras e 
dauan graças e louuores a Deus» (S); «E 
veeo Jhesu e tomou o pam e dauao» 
(EE); «e dauaos todos saãos» (VC); «e 
dauase ao que ho julgou injustamẽte» 
(EE); «mas porque dauãse a ellas todos 
em tãto que nõ curauã dos juyzos de 
deus» (VC); «Dauate de mamar seẽdo 
moço. e ouuite preeguar» (VC); «Digo 
mais que pequey nõ teẽdo as peẽdẽças 
que me dauõ» (TC); «Day de comer ao 
que morre de fame» (EE); «e day me 
outro que mate em lugar deste» (HV); 
«e daylhe esta carta minha» (HV); «day-
nos do vosso azeyte» (EE); «O que vos 
sobeja dayo em esmolla» (EE); «o que 
se confesa que lhe de algũa cousa» (S); 
«de a seus dicipulos peemdemça» (TC); 
«E este sacramento se de sempre em 
ieiũu» (TC); «e guarda que lhe nõ dẽ 
muytos morte viollẽta» (VC); «e de lhe 
mantijmẽto» (VC); «e aquello que teẽ 
sobejo de o ao que for minguado» (VC); 
«E ha hostya premeira guardada en fin 
da misa dea ao ministro e guardea pera 
os enfermos» (S); «a uos peço polo 
poder que teẽdes da sãcta egreia que me 
absoluades e me dedes peedença» (TC); 
«dee a sentença dereita» (TC); «O que 
da gloria deea ẽ ho senhor» (EE); «Mas 
em todallas cousas deemos a nos mees-
mos como cryados de deos» (EE); 
«Aquelle que beber dagua que lhe eu 
deer» (VC); «e disserõ que boõ cõselho 
deera Jafel» (HV); «aaquelles seus 
parẽtes que lha deerõ por esposa» (VC); 
«e me dees a ssancta ũçom» (S); «ma-
rauilhãdose que tanta graça se deese aos 
gẽtios como aos judeus» (EE); «nõ viam 

a pessoa alguũa a quem sua rezam dees-
se» (EE); «que eu vos esposey cõ huũ 
varõ para que vos deesses como virgẽ 
casta a Jhesu Christo» (EE); «dei enpres-
tado cõ entençon e esperãça» (S); «E a 
sãta Veronica deilho» (HV); «porque eu 
tomãdo indignamẽte o teu corpo deite 
aos mouimẽtos luxuriosos» (VC); «as-
soluaa e delhe sua peẽdẽça» (TC); «se 
alguũ for emfermo que nom possa rece-
ber a ostia com fraqueza partãna e dẽlhe 
della quanta poder receber» (TC); «deue-
os a confessar e nom auer delhes uerg-
onha» (TC); «O ssegũdo con grã cobijça 
rreçebem benefiçio de homẽ viuo e 
alguũas vezes procuran que lho dem» 
(S); «E acabados os tres anos demlhe ha 
comunhon» (S); «e demonos a soportar 
os exemplos do pobre» (VC); «e se nõ 
demos a çidade ao emperador» (HV); «e 
demus caridade por donatiuo» (VC); 
«aynda que o confesor nõ pode demãdar 
que lhe  den  cousa  a lgũa» (S) ; 
«primeiramẽte deo as cõpanhas chamarẽ 
beẽto» (VC); «E o emperador deolhe o 
mais sotil judeu que alli estaua: e elle 
tomouo do caualleyro» (VC); «Item toda 
molher que der a comer ou a beber asseu 
marido» (TC); «e lhes dera pollas pedras 
o ĩferno» (EE); «derãlhe doões que nom 
tem ho homẽ» (EE); «per as quaaes dia 
deramos entrada» (VC); «em quanto lhes 
nõ derdes consentimẽto» (VC); «Mas a 
principal cousa seia soo por Deus e de-
pois se me derẽ algũa esmola recebella» 
(TC); «ca estonçe deue outra vez confe-
sar e comprir ha penitençia que lhe de-
rem» (S); «E se destes beẽs deren a 
molheres dessonestas» (S); «E aquesto 
que deres faze por deus e nõ por pareçe-
res boo» (VC); «quando dermos conta 
de todallas cousas» (EE); «aquelles que 
cõtra ell derõ aquel falso testemunho» 
(TC); «Se nom toue as peẽdemças que 
lhe derom» (TC); «e derom se ao rey dos 
romaãos» (VC); «ca deron por ele trinta 
dinheyros» (S); «e deronlhe a beber per 
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huũa spongia» (VC); «Ley ergo he que 
nom tomes o alheo ajnda que nom des 
do teu» (VC); «Se prometeo alguũas 
cousas que as nom dese» (TC); «desejou 
que deus lhe dese sabedoria» (EE); «A 
segunda iurou per sobigidoẽ ou por algo 
que lhe desem por dar maao testimunho» 
(TC); «nõ averia rrazom por que lhe 
desen esmola» (S); «A sexta se por feri-
das que desse a molher fezesse perder a 
criatura que trouxesse no uẽtre» (TC); 
«E ordenarõ que cada dia lhe dessẽ duas 
onças de pam» (HV); «para que dessem 
na hoste do emperador» (HV); «porque 
seraa vergonha e escarnho que sem 
golpes nẽ feridas nos dessemos ao em-
perador para fazer sua voõtade» (HV); 
«e em elles desses de comer a todollos 
proues do mũdo» (VC); «Ex que tu 
deste a este tãtos beẽs» (VC); «e tu des-
te nos pã de çeuada» (VC); «ou te daua 
ele coa espada chaa e tu destelhe coa 
gume» (TC); «e destelhes a comer mui-
tas viãdas» (S); «Asy como uos destes 
os uossos corpos a seruiço do pecado asy 
o deuedes adar ẽ iustiça» (TC); «Ca ouue 
fame e nom me destes de comer» (EE); 
«porque ouue eu fame e destes me de 
comer» (VC); «ouue fame e destesme a 
beber» (S); «Deus deu ao homem corpo 
e estatura dereyta» (TC); «e deu testimu-
nho dizẽdo» (VC); «e deu ho a seus 
discipollos dizendo» (VC); «e deu lhe 
huũ conuite» (VC); «e chamados os doze 
apostollos deu lhes poderio de lançarẽ 
os spiritus malignos» (VC); «deu me que 
eu seja verbo» (VC); «Outrossy deu nos 
exẽplo que em toda cousa de bẽ que 
começarmos demos gloria e louuor a 
deus» (VC); «E deu o a seus discipollos 
que posessem deuante as companhas» 
(VC); «e deu os aos discipollos» (VC); 
«e deu te ornamemtos com que te afre-
mosentase» (VC); «e partyo deuho a seus 
diçipolos dizẽdo» (S); «Ca deuhos a seus 
diçipollos» (EE); «e deulhe grãdes doões 
a cada huũ» (HV); «emuiou sua pallau-

ra e deulhes saude» (EE); «Desy deulho 
dizẽdolhes» (VC); «diz que se tornou 
aseentar e começou de fallar. e deuo a 
sua madre» (VC); «e deuoo a seus dis-
çipulos ẽ o tenpo da sua paixã» (S); 
«apareçeo e deuse a demostrar ao mundo 
per humanidade» (VC); «e deuselhes que 
o tocassem e assy das outras prouas» 
(EE); «e deusse a cuydar a paixom de 
Christo» (VC); «Aos ladrõees e rrouba-
dores dey ajuda e partiçipey cõ eles» (S); 
«e deylhes beẽs que auia» (S); «quãdo 
acordo de noyte nom dou graças a Deus» 
(TC); «e eu dou lhes a vida eternal e nõ 
se perderõ jamais» (VC); «As virgeẽs nõ 
tenho mãdamẽto: mas doulhes conselho» 
(EE); «e doute que domde quer que fores 
as ẽdulgençias» (S); «e douvos e 
encomẽdo o meu carrego e officio» 
(VC); «lãçaste de ty a graça do spiritu 
santo que te era dada» (S); «Aaquella 
molher erã dadas duas aas pera voar» 
(VC); «o euangelho segũdo per deos era 
dado aa sua memoria» (VC); «porque os 
vasos que erã dados e ordenados pri-
meyra mẽte para o seruiço de deus 
deuiã ally deseruir e nõ outros» (VC); 
«eram lhes dados millagres e signaaes» 
(VC); «pois se tu nõ es dado e outorgua-
do a morrer por deus sem porque has 
temor?» (VC); «ca na ley velha quãdo 
fforõ dados erã assy escpritos» (S); «a 
paz spiritual foi dada per Jhesu Christo 
aa humanal linhagẽ» (S); «o spiritu 
santo que foi dado no bautismo» (S); 
«em Zacharias que foj dado ao offiçio 
do altar e morto no adro do tẽplo» (VC); 
«depois que a sentẽça for dada e outor-
gada» (HV); «e a graça que lhe fora dada 
leixou ha perder cõ enffadamẽtos e pri-
guiça» (VC); «a nos perteẽçe a soportar 
aquellas que forẽ dadas» (VC); «e se 
formos dados a auer amizade» (VC); «e 
a elles forõ dadas as chaues» (S); «por 
quanto as chaues forom dadas somẽte 
aos saçerdotes» (S); «como as chaues 
foron dadas aos ssaçerdotes» (S); «ante 
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que lhe fose dada a cura» (S); «Que se 
fosse dada a ley que podesse dar vida» 
(EE); «porque elle fosse tal que fossem 
dadas graças e louuores a deus» (HV); 
«e rreçeber ha penytemçya que me foy 
dada» (VC); «Se alguum oficio da santa 
eygreia lhe foy dado e nom o fez como 
deuia» (TC); «e porque auia de morrer 
por todos foy lhe dada mirra» (VC); «foy 
lhes dado sinal que nõ sabia fallar» (VC); 
«Desejey e foy me dado sentido» (EE); 
«e foy nos dada e aberta a sperança da 
patria cellestrial» (VC); «porque aly 
foylhe dada hũa boffetada» (VC); «por-
que he nosso e foynos dado per amor e 
caridade» (VC); «en que use de poderyo 
que lhe he dado» (S); «he me dado huũ 
stimullo de carne» (VC); «no pecado he 
nos dado porto de saluaçõ» (VC); «por-
que per sperãça per lõguada nõ 
acreçẽtemos ẽ elle he nos dado o dia da 
morte nõ çerto» (VC); «E quãdo os ditos 
clerigos de que taaes querelas sam dadas 
se liurã» (C); «e nõ querendo elles creer 
e seẽdo dados a vaydades» (VC); «nom 
lhes seendo dados os ditos olios» (C); 
«Porque seendolhes dada a escolha» 
(VC); «e seer dada licẽça a ella para que 
possa casar cõ outro» (S); «deuen seer 
dadas a ssegunda ou terçeira vez» (S); 
«A nos auiamos de seer dados a açoutes 
de dapnaçom eternal» (VC); «seer lhe a 
dado acresçẽtamẽto della» (VC); «seer 
lhe ha dado entendimento» (VC); «seer 
lhea dado entendimento da pallaura que 
ama» (VC); «e seer vos ham dadas. 
Buscade» (VC); «seer vosha dado em 
aquella ora» (VC); «qualquer que teem 
lhe seera dado e auondara» (EE); «e 
todas estas cousas vos seeram dadas» 
(EE); «porque aos que teem deuoçom 
seerlhea dado entendimento verdadeiro 
da sancta scriptura» (VC); «e dade e 
seervos ha dado» (VC); «assi lhe seja 
dada a sentẽça» (HV); «se pervẽtura 
prouuer a deus que sejã dadas e ordena-
das aa morte» (VC); «ajnda que seja 

dado por boos ou por maoos ministros» 
(S); «atees que per o spiritu sancto lhe 
seja dados prazeres e cõsollações» (VC); 
«que lhes sejam dadas quando vierem» 
(C); «nos sejamos dados ao juiz» (VC); 
«E pois sacramento non som nen se 
dobra por ellas ho sacramẽto, ajnda que 
sejan dadas» (S); «e ser dada liçẽça a 
cada huũ delles» (S); «deuem ser dados 
puramente» (C); «e a pena perpetua que 
sera dada aos maoos» (S); «as cousas 
lhe serã dadas e postas em seu poder» 
(VC); «os quaaes te serã dados depois 
daquesta vida» (VC); «(Estas cousas) .s. 
temporaaes. (vos seram dadas.)» (EE); 
«e em aquelles coraçoões que vee serẽ 
dados a louuor e beẽzer deus» (VC); 
«Cinco chaguas permetyo Christo lhe 
serem dadas» (VC); «e que seria dado 
a gẽte quẽ fara fructo» (VC); «queres 
reçeber daae e servos ha dado» (VC); «e 
sõ dadas a quẽ as mal despẽde em 
caualarias e ẽ armas» (TC); «sõ dados a 
alma deuota per graça» (VC); «e sõ lhes 
dados a guardar outrosi os beẽs do cor-
po» (VC); «menospreçar e nõ cõprir as 
penitẽçias que lhe som dadas» (S); «ca 
os membros do corpo som dados por 
deus» (EE); «em signal que os beẽs que 
som outorguados aos prellados som lhes 
dados pera manteerem os pobres» (VC); 
«nos que por elle somos dado a esta 
ygreja do Porto por pastor» (C); «son 
dadas aas tres pessoas de Deus» (S); «se 
en alguũ caso pode sseer dada ha hostia 
non consagrada em lugar de conssagra-
da» (S); «E certas a humildade he aque-
lla que he mereçedor de sseerem dadas 
todas outras virtudes» (VC); «e sete 
graças do spiritu sancto que nom ssom 
dadas por este sacramento» (S); «as 
quaaes nos teẽ dado de balde» (EE); 
«Senhor çinquo marcos me teẽs dados» 
(EE); «aos quaaes eu tenho dado poder 
sobre os dyabos» (EE); «para ho seguir 
lhe tijnha dado» (EE); «Ca elle tijnha-
lhes dado causa de peecar» (EE); «por 
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que lhe tinhan dado a elle e aos outros 
preegadores as cousas neçessarias» (EE).

dardo, subs. (do frâncico *darodh, pelo lat. 
medieval dardu-m). Arma de arremesso 
em forma de lança. Formas: dardo (VC, 
4); dardos (VC, 6). Contextos: «sem 
dardo e sem seeta alguũa» (VC); «lãça 
de sy os dardos e seetas» (VC).

darradeiro, adj. O mesmo que derradeiro. 
Formas: darradeira (VC, 1); darradeyro 
(VC, 1). Contextos: «aquello que se fez 
na darradeira ydade do mundo» (VC); 
sejamos dados ao juiz no darradeyro 
exame» (VC).

darrebato, loc. adv. (de de + arrebato). 
O mesmo que de arrebate: de assalto. 
Formas: da rebato (VC, 3); darrebato 
(VC, 1); darreuato (VC, 1); de rebato 
(VC, 1). Contextos: «que lhes dara em as 
cousas ajnda que lhes avenhã da rebato» 
(VC); «E que nõ venha darrebato sobre 
vos aquelle dia areuatado» (VC); «e o 
seu cometimẽto darreuato acerca he de 
seer tal que se nõ possa a elle teer homẽ» 
(VC); «e em aquesto se preegua a vijnda 
do senhor ao juyzo a qual sera de rebato 
e subita» (VC).

darredor, loc. adv. (de de + arredor). O 
mesmo que derredor: à volta. Formas: 
daredor (S, 1; VC, 1); darredor (S, 5; 
VC, 44; HV, 1; C, 1; EE, 6). Contextos: 
«sse cortan de suso daredor que nom 
enbarguẽ a uista» (S); «starã assy como 
as vergõteas das oliueiras daredor da 
tua mesa» (VC); «o padrinho atalhe 
huũ pano de linho na fronte darredor 
da cabeça» (S); «stam darredor delle» 
(VC); «e oulhou mẽtes per toda a 
camara assy darredor como para çima 
e para fundo» (HV); «a todollos abades 
e capellães darredor a hũa legoa que 
uenham ajudar a dar o dito sacramento» 
(C); «todollos anjos estauam darredor 
da cadeira» (EE).

darredor de, loc. adv. O mesmo que 
derredor de: à volta de. Formas: 
darredor d’ (VC, 6); darredor de (VC, 2). 

Contextos: «e toda a terra darredor delle 
ficaua ẽxuta» (VC); «e esto darredor dos 
lonbos» (VC); «se reuolue darredor de 
sy» (VC).

darribar, vb. O mesmo que derribar. 
Formas: darrybada (VC, 1). Contexto: 
«e que a coroa da gloria jouuesse assy 
darrybada» (VC).

davante, loc. adv. (de de + avante). Diante. 
Formas: dauante (VC, 2); dauãte (VC, 
4). Contextos: «Sem porque e sem lugar 
se humilda aquelle que de coraçõ se poõe 
dauante dos outros» (VC); «Vaa dauante 
a bandeyra del rey que he aa cruz» (VC); 
«estes dous cõpanheiros andã dauãte» 
(VC); «starees dauãte os reis e principes 
em testimunho» (VC).

davisão, subs. O mesmo que divisão. 
Formas: dauysom (VC, 1). Contextos: 
«Nom conuẽ que antre estes seus filhos 
consenta auer dauysom ou desacordo» 
(VC).

de, prep. (do lat. de). Formas: d’ (VC, 2; 
EE, 15); de (SG, 30; S, 3788; TC, 680; 
VC, 23096; HV, 465; C, 687; EE, 6214; 
RP, 112). Contextos: «o seeo d’Abraão» 
(EE); «aos quaees he dado de saber os 
misterios de Deus» (S); «algũas palauras 
de soberba ou de doesto» (TC); «o filho 
de deus natural quis seer filho de Dauid» 
(VC); «como os abades e priores ham de 
teer ymageẽs de seus santos nos altares 
mayores» (C); «Empero he de notar 
que a este feito se traz o testimunho de 
Zacharias» (EE); «nõ me pude escusar 
de cõpanhia de gẽte, porque andaua de 
casa em casa» (RP).

de acá, loc. adv. O mesmo que de cá. 
Formas: da ca (VC, 1); da qua (VC, 1). 
Contextos: «a qual filhou o começo da 
fe daquesta cidade da ca da terra» (VC); 
«e da qua he tirado argumẽto que deus nõ 
manda cousa jmpossiuel» (VC)

de além, loc. adv. De um lugar distante. 
Formas: daallẽ (VC, 1). Contexto: 
«assy como se se triguassẽ pera outras 
cousas daallẽ e mayores» (VC).
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de bruços, loc. adv. (de de + bruços, 
este de origem desconhecida). De 
forma inclinada ou dobrada. Formas: 
de bruços (VC, 3); debruços (VC, 1). 
Contextos: «Lançouse de bruços e 
adorauao» (VC); «se lãçassem de bruços 
ou de geolhos ante deus» (VC); «e 
lançousse debruços sobre a terra» (VC).

de cá pera acolá, loc. adv. Deste lugar para 
aquele lugar. Formas: de ca pera a colla 
(VC, 1); de ca pera colla (VC, 1); de qua 
per acolla (VC, 1); de qua per aquolla 
(VC, 1). Contextos: «andamos corrẽdo 
de ca pera a colla» (VC); «por que andã 
de ca pera colla» (VC); «andãdo de qua 
per aquolla como fazem os moços» 
(VC); «Aos penitentes perteençe nõ 
andarẽ de qua per acolla» (VC).

de cabo a cabo, loc. adv. De uma ponta à 
outra. Formas: de cabo a cabo (VC, 4). 
Contextos: «o menos os euangelhos 
studemos de cabo a cabo» (VC); 
«porque chegua de cabo a cabo» (VC); 
«e a lança fere e passa de cabo a cabo a 
tua alma» (VC).

de cima, loc. adv. De uma parte superior; 
do céu. Formas: da çima (VC, 1); 
de cima (VC, 4); de çima (S, 12; VC, 
57; HV, 1; EE, 6); de çyma (S, 2; VC, 
14); deçijma (VC, 1); decima (VC, 8); 
deçima (VC, 52). Contextos: «(soou 
e foy ouuida) da çima da nuuẽ» (VC); 
«Marauilhosa cousa he como o coraçom 
humanal deu ffe aas cousas duas de 
cima» (VC); «Puees que de çima he dicto 
e trautado dos artijgos da ffe» (S); «E 
segundo isto e o que de çima he dicto» 
(S); «mãdou derribar os muros tãto que 
a pedra de baixo nẽ a de çima» (HV); «a 
vijnda de Christo era desejada pellos de 
çima» (EE); «tãto he alguẽ afastado do 
amor de çyma quanto se mais dellecta 
no de baixo» (VC); «como o senhor Iesu 
ouue dictas as palauras deçijma logo 
foy trouado e triste» (VC); «ou se elle 
fosse relleuado decima» (VC); «foy aly 
a elle fecta hũa voz deçima entẽdida que 

dizia» (VC).
de cima de, loc. adv. De uma parte superior 

de. Formas: da çima d’ (EE, 1); de çima 
d’ (S, 3; VC, 1; EE, 1; RP, 1); deçima d’ 
(VC, 2); deçima de (VC, 1). Contextos: 
«ou da çima do çeeo» (EE); «ou da çima 
do çeeo» (EE); «nẽ semelhãça que seja 
de çima do çeo nẽ da tera de baixo» (S); 
«de çima da visõ de deus e de baixo de 
cõsijraçõ do jnferno» (VC); «deçende 
de çima do padre dos lumes» (EE); «por 
virtude dos corpos de çima dos çeos» 
(RP); «tanto mais percalça da doçura 
deçima de deos» (VC).

de consum, loc. adv. (de de + consum, 
este de com + suum). Em companhia; 
de sociedade. Formas: de consum 
(EE, 1); de consuũ (VC, 2; EE, 2); de 
consuum (EE, 1); de cõsuũ (VC, 1; 
EE, 2). Contextos: «estauã todos de 
consum em huũ meesmo logar» (EE); 
«Tu de consuũ ajuntada aos choros dos 
angeos» (VC); «de consuũ prantados 
somos feitos aa semelhança de sua 
morte» (EE); «de consuũ se alleuãtarom 
os principes e adoraram ao senhor deos» 
(EE); «aremeterõ de consuum para elle» 
(EE); «cõ grãde jmpeto arremeterom de 
cõsuũ pera elle» (EE); «E cõmẽdo de 
cõsuũ cõ os discipollos» (VC); «se de 
cõsuũ plãtados» (EE).

de continente, loc. adv. Imediatamente. 
Formas: de continẽte (VC, 1). Contexto: 
«E logo de continẽte (foy leuado em o 
deserto sobre)» (VC).

de contínuo, loc. adv. Continuamente. 
Formas: de continuo (VC, 1). Contexto: 
«e de continuo alumea e yllustra» 
(VC).

de cor, loc. adv. (de de + cor, este do lat. 
cor, coração). De memória. Formas: 
de coor (C, 1). Contexto: «As quaes 
deuẽ saber de coor e dizer pello liuro 
com muita deuaçam e cõtriçam de seus 
erros» (C).

de cote, loc. adv. (de de + cote, este do 
lat. cotidie). Em cada dia; sempre. 
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Formas: de cote (EE, 17); decote (EE, 
3). Contextos: «ca de cote vsam da 
claridade da sua visan» (EE); «cõuem 
a saber ao cuydado de cote nem ainda 
soo huũa hora me leixa» (EE); «non 
praticaua cada dia ou decote con elles» 
(EE); «mas cuyda decote as que deus te 
mandou» (EE).

de dentro, loc. adv. Do interior. Formas: 
de demtro (S, 1; VC, 2); de dentro (S, 3; 
VC, 118; EE, 30); de dẽtro (S, 6; VC, 
120; HV, 1; EE, 8); dedentro (VC, 16); 
dedẽtro (VC, 12). Contextos: «ca em na 
vontade de demtro sse deue arrepender» 
(S); «com chamamemto de demtro» 
(VC); «e de dentro por a compaixom 
que auia da madre» (VC); «e aqui som 
treuas de dẽtro e de fora» (S); «mas ajnda 
muyto mayor a padeçia de dẽtro por a 
nossa ingratidom» (VC); «por o qual 
staua dedentro todo desecado» (VC); 
«O teu liuro he o teu corpo todo scripto 
dedẽtro e defora» (VC).

de dentro de, loc. adv. Do interior de. 
Formas: de dentro d’ (S, 2; VC, 10; 
EE, 1); de dentro de (VC, 2); de dẽtro d’ 
(VC, 4); de dẽtro de (VC, 1); dedentro d’ 
(VC, 2); dedẽtro d’ (VC, 3); dedẽtro de 
(VC, 2). Contextos: «toda enclinada em 
muy deuota oraçõ ou en cõtemplaçom de 
dentro do coraçõ» (VC); «vaão ou venhã 
de dentro delle» (VC); «nunca se partẽ 
de dentro de deus per contemplaçom» 
(VC); «Este ergo nome he de dẽtro de sy 
meesmo» (VC); «elle de dẽtro do coraçõ 
encobertamẽte os ensinou» (VC); «daua 
saãos outrossy dedentro da voõtade» 
(VC); «e repairame dedẽtro dos teus 
doões» (VC); «nõ ha outra dedẽtro de 
relligiõ» (VC).

de facto, loc adv. Realmente; com efeito. 
Formas: de facto (S, 1). Contextos: 
«quãdo estouer triste e en tribulaçon de 
facto e com palaura e con hobra» (S).

de fecto, loc. adv. O mesmo que de 
facto. Formas: de fecto (S, 2; HV, 1). 
Contextos: «estabeleçeo o bautismo de 

fecto e por ẽxemplo» (S); «por palauras 
dizemdo que lhes plazia, ou de fecto en 
huũ ajũtamento avendo» (S); «e logo de 
fecto começarõ Jacob e Jafel ha ẽsinar» 
(HV).

de feito, loc. adv. O mesmo que de facto. 
Formas: de feito (S, 2; VC, 21; HV, 
1; EE, 6); de feyto (S, 8; TC, 1; VC, 
5; HV, 1; EE, 2); defeito (VC, 4). 
Contextos: «elles ho usaron e fezeron 
de feito ssegũdo se leee nos Actos dos 
Apostolos» (S); «como de feito com 
diuino fauor per obra comprio» (VC); 
«a benauẽturada virgẽ de feito leeo 
aquelle dicto de propheçia» (EE); «e 
ha matou de feyto cõ entençõ de casar 
cõ seu marido» (S); «asy se perderia o 
galardõ como se o fezese de feyto» (TC); 
«e o reçebe de feyto e he reconcilliado 
e morre logo» (VC); «(nõ tornãdo mal 
por mal) nas jnjurias de feyto» (EE); 
«assi como geerado do padre .i. nõ per 
adopçõ e como filhos adoptiuos. mas 
defeito e realmẽte filhos per natureza» 
(VC); «e esto por ty e que defeito as 
leyxe e leixadas todas que te sigua» 
(VC); «porque de semelhauel maneira 
padeçerõ huũ soportandoa defeito» 
(VC).

de fora, loc. adv. Do exterior. Formas: 
de ffora (S, 3); de fora (S, 20; VC, 155; 
HV, 2; C, 1; EE, 62; RP, 1); de forra (S, 
1); defora (VC, 76; EE, 2). Contextos: 
«e dos que veen de ffora» (S); «e en 
este som treeuas de dentro e de fora» 
(S); «e aly som treeuas de fora mas nõ 
de dentro» (VC); «nõ soo de fora no 
corpo» (EE); «e tiraas de fora» (EE); 
«fingiendo ser boos en as obras de 
forra» (S); «O teu liuro he o teu corpo 
todo scripto dedẽtro e defora» (VC); «as 
proprias ovelhas chama por seu nome e 
leuahas defora» (EE); «e o de defora 
mas ainda entẽdendo a escondida virtude 
da diuijndade» (EE); «lança o mal de 
fora» (RP).

de fora de, loc. adv. Do exterior de. 
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Formas: de fora d’ (TC, 1; VC, 6); de 
fora de (VC, 3; EE, 1); defora d’ (VC, 
5). Contextos: «asy como furtar ẽ egreia 
ou cousa sagrada de fora da egreia» 
(TC); «forõ achados de fora da barca da 
peẽdença» (VC); «e os sentidos de fora 
de meu corpo mũdanaes» (VC); «por 
synal de fora de coraçõ yrado» (EE); 
«curauã pouco do pã defora de que se 
gouerna o corpo» (VC).

de fundo, loc. adv. Debaixo; sob o chão 
ou no interior; profundamente. Formas: 
de fũdo (S, 2); de fundo (VC, 9; EE, 1); 
defũdo (S, 1; VC, 1); defundo (VC, 9). 
Contextos: «E tomou este nome de sub, 
que quer dizer de fũdo» (S); «mais de 
fundo e mais de fora» (VC); «a ley ẽtrou 
de fundo» (EE); «A sperança he emcima. 
e o temor defũdo» (VC); «e he hũa roda 
que nos leua defundo açima» (VC).

de fundo de, loc. adv. Debaixo de; no 
interior de. Formas: de fũdo d’ (EE, 
2); de fundo d’ (VC, 5; HV, 1; EE, 5); 
de fundo de (VC, 3); defundo d’ (VC, 
5; EE, 9). Contextos: «de fũdo do 
alqueire» (EE); «que as meta de fundo 
das sollas dos pees» (VC); «em perigoo 
esta defundo destas todo aquelle que 
ouue os preceptos e nõ os poõe em obra» 
(VC); «a qual presam estaua de fundo 
do paaço» (HV); «nossos padres forom 
de fundo da nuuẽ» (EE); «achouho de 
fundo de hũa figuera» (VC); «he defundo 
da premia» (EE); «esta defundo do 
pecado» (EE).

de grado, loc. adv. Com agrado; com 
vontade; com prazer. Formas: de graado 
(VC, 9); de grado (S, 1; TC, 4; VC, 
28; EE, 4); degrado (VC, 4); de boõ 
grado (EE, 2). Contextos: «louuam de 
graado o homem em seu rostro» (VC); 
«e o que o ouue de grado nom sey qual 
deles demandara Deus mays» (TC); 
«rresponda: si quero de grado» (S); 
«escripta na ley delles que de grado 
me aborreçerõ» (EE); «de boõ grado 
e benignamente como os mẽbros em 

huũ corpo» (EE); «perdoar nollos ha 
deligeiro e muyto degrado» (VC).

de guisa que, loc. conj. De maneira que; 
de modo que. Formas: da guisa que (S, 
1; VC, 2; C, 1); de guisa que (VC, 86); 
de guysa que (S, 1; VC, 4); diguisa que 
(VC, 1). Contextos: «e da guisa que os 
deus desamparaua por algũus scõdidos 
viçios seus» (VC); «foy de guisa, que per 
sua boca confese como lhe acomteçeo» 
(S); «apertar se hã de guisa que sera 
feita pressura ou apertamento das gẽtes» 
(VC); «per estacas ou ballisas de guisa 
que os abades possã de sua deçima parte 
aproueitar» (C); «poderia rrespõder 
sobterfugendo ou calando de guysa que 
nõ se sayba ho que lhe foy rreuelado» 
(S); «E asy que a todos sejas notificado 
muyto de guysa que nõ maginem que ha 
hy cousa mais sancta» (VC); «mas que a 
ty soo ame. diguisa que a minha alma nõ 
queria outra cõsollaçõ se nõ em ty meu 
deus muy doçe» (VC).

de juso, loc. adv. (de de + juso, este do 
lat. jusu-m). Debaixo. Formas: de juzo 
(VC, 1). Contextos: «lãçando lhe as 
vestiduras de juzo por strado» (VC).

de juso de, loc. adv. Debaixo de. Formas: 
de juso d’ (S, 2; VC, 5); de juso de (VC, 
1); dejuso d’ (VC, 1). Contexto: «e a 
rretorçẽ e teen de juso do braço dereyto» 
(S); «nem ha hy outro nome de juso do 
ceeo» (VC); «onde morarõ em as tẽdas 
e tabernacullos de juso da soombra dos 
ramos» (VC); «E parecia que a lũa staua 
de juso de seus pees» (VC); «O segũdo 
poder he de auer dejuso delle autoridade 
per seu mandado» (VC).

de ligeiro, loc. adv. Rapidamente. Formas: 
de ligeiro (S, 7; VC, 19); de ligeyro (TC, 
1; VC, 3); de lygeiro (S, 1); de lygeyro 
(S, 2); deligeiro (VC, 5); dilegeiro (VC, 
1); dillegeiro (VC, 1). Contextos: «tãto 
as faras a ty mais familliares e mais de 
ligeiro te acorrerã» (VC); «Contra este 
mandamento uaam todos aqueles que 
iuram uaãmẽte e se porque de ligeyro 
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trazendo em custume cada hora que 
falam logo iuram par Deus» (TC); «E 
por tal que nom jure alguem de ligeyro 
e sem necessidade e que se solte a 
perjurar» (VC); «A terçeira por que mais 
de lygeiro posam sofrer a pena» (S); «sse 
algũa coussa as tuas orelhas vier de alguũ 
clerigo nom creas de lygeyro» (S); «muy 
deligeiro adormeceria e nom aueria 
nembrãça daquello que pedia» (VC); 
«A quarta doctrina he que dilegeiro 
sejamos de leuar e acarretar ao caminho 
da justiça» (VC); «assy como Christo 
muy dillegeiro. e com desejo era leuado 
aa paixom» (VC).

de longe, loc. adv. De um lugar distante. 
Formas: de lõge (VC, 7; EE, 1); de 
longe (VC, 2; C, 1; EE, 9). Contextos: 
«Vija de lõge vijr os seus cõtrairos» 
(VC); «Aquelles veẽ de lõge que dos 
peccados se cõuertem a deus» (EE); 
«porque aquelles demostram Christo de 
longe» (VC); «muitos letigantes que veẽ 
demandar justiça sam de longe» (C); E 
ho pubricano peccador estando de longe: 
nõ queria nem aynda alleuãtar os olhos 
ao çeeo» (EE).

de longo, loc. adv. De comprimento. 
Formas: de longo (VC, 1; EE, 1). 
Contexto: «no çeeo e escondeo se de 
longo e de ancho» (VC); «huũ seisto 
de longo e huũa legua e dous terços do 
largo» (EE).

de maneira que, loc. conj. De modo que. 
Formas: de maneira que (S, 2; VC, 
132; EE, 5); de maneyra que (VC, 23; 
HV, 1; EE, 1); da maneira que (VC, 
3). Contextos: «E o auaro ten todalas 
cousas captiuas, de maneira que nõ podẽ 
ser comunicadas» (S); «nom tomando 
perrogatiua pera si de tanta graça de 
maneira que fezesse o que era mandado» 
(VC); «som ẽbarguados de maneyra que 
nõ podẽ cõprir» (VC); «de maneyra que 
nẽhuũ homẽ nõ ho pode veer» (HV); 
«Em outra maneira se chama indiçom 
cada huum anno atee xv. de maneyra 

que se chame ho primeiro anno primeira 
indiçom» (EE); «e mayormẽte da 
maneira que cõdẽpnemos» (VC.

de parte a parte, loc. adv. De um lado a 
outro. Formas: de parte a parte (VC, 2). 
Contextos: «e as maãos furadas de parte 
a parte. e os pees preguados» (VC); «vee 
as maãos furadas de parte a parte. e as 
feridas dos crauos» (VC).

de parte de, loc. adv. Do lado de. Formas: 
de parte d’ (S, 3; VC, 1; EE, 3); de 
parte de (S, 1; VC, 1). Contextos: «eu 
consemto ẽ todalas coussas que de 
parte de Johane» (S); «tã pouco val ho 
matrimonio delle como de parte della» 
(S); «as duas premeiras de parte do 
sacramẽto» (S); «nom veẽ de parte do 
pecado» (VC); «Primeiramẽte de parte 
do menino» (EE); «E estas cousas som 
de parte de Martha» (VC).

de permeio, loc. adv. (de de + permeio, 
este regressivo de permear). No meio; 
através. Formas: de permeyo (C, 1). 
Contexto: «partã de permeyo todos os 
beẽs que per sua morte forẽ achados» 
(C).

de perto, loc. adv. De pouca distância. 
Formas: de perto (VC, 6). Contextos: 
«porque aquelles demostram Christo de 
longe. e esto de perto dizendo» (VC); 
«E aleuantese de perto e de çedo e nom 
se leixe hir ao fundo da coua» (VC); 
«Alguũs veẽ de perto como som aquelles 
que guardarõ a jgnoçẽcia» (VC).

de pós, loc. adv. (do lat. de + post). Após; 
depois. Formas: de pos (VC, 3); depos 
(VC, 12). Contextos: «E foy tẽptado 
Christo de pos o bauptismo» (VC); «auiã 
de auer sobre seus corpos de pos o dia do 
juizo» (VC); «foy dante da resurreiçam. 
e outro depos ella» (VC); «Depos esto 
husou Christo de amoestar por ensinar os 
outros em aquello que se segue» (VC).

de ré, loc. adv. (de de + ré, este do lat. retro, 
atrás). Na parte traseira de um barco; 
atrás. Formas: de re (VC, 2). Contextos: 
«E elle jazia dormindo de re» (VC).
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de recovado, loc. adv. (de de + recovado, 
este do lat. recubatu-m, deitado para 
trás, part. passado de recubare). De 
costas. Formas: de recouado (VC, 1); 
de recouodo (VC, 1); derecouado (VC, 
1); derrecouado (VC, 1). Contextos: «e 
vee como sta teu senhor de recouado ou 
ẽcostado aa mesa» (VC); «E staua sam 
Johã em costado ou lançado de recouodo 
spantado daquestas palauras» (VC); 
«nas scripturas se diz que os que auiam 
de comer se encostauam ou lançauam 
derecouado» (VC); «steuerom aaquella 
cea sobre o solhamẽto ou ladrilhamento 
lançados derrecouado» (VC).

de sobreventa, loc. adv. (de de + lat. 
superventa-m, este do part. passado 
de supervenire, sobrevir). De repente; 
inesperadamente. Formas: de saber 
venta (VC, 1); de sobre vẽta (VC, 1); 
de sobreuenta (VC, 4); de sobreuẽta 
(VC, 6); de sobreventa (VC, 4); de 
sobrevẽta (VC, 1); desobreuẽta (VC, 3). 
Contextos: «vem de huũ mouimento de 
saber venta sem determinaçõ de obrar 
mal nẽ bem» (VC); «Se peruentura tu 
vires aadelõge de sobre vẽta vijnr alguũ 
destes mais pensaras que he esposa 
que guarda della» (VC); «Nem vijnra 
a elle de sobreuenta o demo nem 
pecado alguũ» (VC); «dormia e como 
storuinhado e acordado de sobreuẽta» 
(VC); «Nem foy esta virgem achada de 
sobreventa nem per acontiçimẽto. mas 
predestinada de sempre» (VC); «Eu 
penso que nem aquelles que o louuauã 
sabiã o que louuauã mas o spiritu santo 
de sobrevẽta entraua em elles» (VC); 
«Do dia do senhor que segũdo o exẽplo 
de Noe ou de Loth desobreuẽta ou 
subitamẽte aa de vijr» (VC).

de sobrevento, O mesmo que de sobre-
venta. Formas: de sobreuẽto (VC, 1). 
Contexto: «ca se o fezer morrera de 
sobreuẽto» (VC).

de sub, loc. adv. (do lat. de + sub). 
Debaixo. Formas: de sub (VC, 2). 

Contextos: «nõ morrẽdo de sub coberto 
mas aao aar» (VC); «mas staua de sub 
huũ penedo cauado» (VC).

de tal guisa, loc. adv. De tal maneira; de 
tal modo. Formas: de tal guisa (VC, 
20; HV, 1). Contextos: «e de tal guisa 
Christo era pobre. empero era senhor de 
todas cousas e rey marauilhoso» (VC); 
«e de tal guisa quitar os pecados e erros 
aos que som seruos como eu» (VC); «E 
des que o emperador leeo as cartas e 
soube que de tal guisa Pilatus era morto 
fezese muyto marauilhado» (HV).

de tal guisa que, loc. conj. De tal maneira 
que; de tal modo que. Formas: de tal 
guisa que (VC, 16); de tal guysa que 
(VC, 1). Contextos: «e as ajas por 
cousas alheas e stranhas: de tal guisa 
que a tua vestidura seja ao teu sentido» 
(VC); «obre de tal guysa que em alguũ 
tempo nos seja dado e outorguado 
quinhõ» (VC).

de tal maneira, loc. adv. De tal modo. 
Formas: de tal maneira (VC, 20); de tal 
maneyra (VC, 6). Contextos: «Se de tal 
maneira sã auidos os passaros em que 
conta se teerã os filhos» (VC); «E porẽ 
cadahuũ reçeba de tal maneira aquelle 
que for ẽuiado» (VC); «e que fallou de 
tal maneyra em cõfissom e que prometeo 
fazer satisfaçõ» (VC).

de tal maneira que, loc. conj. De tal 
modo que. Formas: de tal maneira 
que (VC, 36; EE, 2); de tal maneyra 
que (VC, 11). Contextos: «e faz de 
tal maneira que quer auer contenda ou 
aruido deuẽlhe seer leixados» (VC); «e 
faze de tal maneira que castigues teu 
jrmaão per exẽplo» (VC); «Lyra poendo 
por obra os autos de caridade de tal 
maneira que pellos temporaaes mereça 
a bẽauenturança eterna» (EE); «este tal 
viua do altar a que serue de tal maneyra 
que aja mãtijmẽto» (VC).

de todo em todo, loc. adv. Absolutamente; 
na totalidade. Formas: de todo em todo 
(VC, 1). Contexto: «saluo se nos formos 
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ĩgratos de todo em todo aaquella que he 
achador de toda graça» (VC).

de trás, loc. adv. Atrás; por trás. Formas: 
de traz (VC, 1). Contexto: «e aquelles 
que hiã de traz dizendo» (VC).

de través, loc. adv. (de de + través, este 
do lat. trasversus, transversal). De lado; 
obliquamente. Formas: de traues (VC, 
1). Contexto: «e que anda de traues e 
torta» (VC).

de travessa, loc. adv. De través; de 
lado. Formas: de trauessa (VC, 1). 
Contexto: «E a paz fallou de trauessa 
consollandoas» (VC).

deante, adv. O mesmo que diante. Formas: 
deante (S, 1; VC, 10; HV, 1); deãte (VC, 
4). Contextos: «começa o dia deante aas 
vesperas» (S); «per o signal que enuiaua 
deante» (VC); «E pera aquesto mãdou 
primeiro deãte. Pedro e Johane» (VC).

deante de, loc. prep. O mesmo que diante 
de. Formas: de ante d’ (VC, 1); deante d’ 
(VC, 2); deante de (VC, 1). Contextos: 
«e nomees de ante do teu padre nos 
çeeos» (VC); «e passarõ deante dos 
outros que o seguiã» (VC); «nõ foy 
Symõ deante de Christo. mas de tras 
delle» (VC)

deanteira, subs. O mesmo que dianteira. 
Formas: deanteyra (VC, 2); deãteira 
(VC, 1). Contextos: «e a deanteyra 
aaquelles que seguirõ Christo» (VC); 
«abaixãdo a ty e dando a deanteyra a 
outro» (VC); «e elle leuaua a deãteira» 
(VC).

deanteiro, adj. O mesmo que dianteiro. 
Formas: deanteiras (VC, 1); deanteiro 
(VC, 1); deanteyra (VC, 1); deãteira 
(VC, 1); deãteiro (VC, 1). Contextos: 
«mas em Christo nõ eram deanteiras» 
(VC); «E entro em o paaço deanteiro ou 
no alpender porque a porteira o chamou» 
(VC); «quando vee aa parte deanteyra e 
traseyra» (VC); «fora do alpẽder ou da 
casa deãteira» (VC); «E Pedro atees o 
adro ou paaço deãteiro do principe dos 
sacerdotes o seguyo» (VC).

deantes, adv. (de de + antes). O mesmo 
que antes. Formas: deãtes (EE, 1). 
Contexto:  «pos por obra mãdar 
matar os mininos como deãtes tijnha 
determinado» (EE).

debaixo, loc. adv. (de de + baixo). Em 
lugar inferior; sob. Formas: da baixo 
(VC, 2); de baixo (S, 1; VC, 25; HV, 
1; C, 1; EE, 3); de bayxo (VC, 3; HV, 
1); debaixo (VC, 2; EE, 1). Contextos: 
«algũas vezes leixa o requerimẽto da 
razom da baixo feita» (VC); «teẽ speçial 
jnfluẽçia sobre a mudaçom da questas 
cousas da baixo» (VC); «que seja de 
çima do çeo nẽ da tera de baixo» (S); 
«mãdou derribar os muros tãto que a 
pedra de baixo nẽ a de çima» (HV); «ou 
capas pretas cõ seus capellos de baixo e 
bentinhos» (C); «A ley ẽtrou de baixo» 
(EE); «os sentidos de dentro e os desejos 
nas cousas de bayxo e terreaaes» (VC); 
«logo se afundou a casa de bayxo cõ 
Pilatus toda» (HV); «quanto se deleita 
ẽ as cousas debaixo» (VC); «nas cousas 
que estam debaixo assy sera ho filho da 
virgem» (EE).

debaixo de, loc. adv. Em posição inferir 
a; sob. Formas: de baixo d’ (S, 1; VC, 
2; EE, 13); de baixo de (VC, 2; C, 1); 
de bayxo d’ (EE, 2; RP, 1); de bayxo de 
(S, 1; RP, 4); debaixo d’ (S, 2; EE, 2); 
debayxo do (EE, 1). Contextos: «E ho 
saçerdote põee a patena de baixo dos 
corporaees» (S); «e meter de baixo das 
cousas terreaaes» (VC); «onde da quella 
voz tremeo a terra de baixo delle» (VC); 
«Nem carapuças de linho se nõ de baixo 
de seus barretes por suas neçesidades» 
(C); «pode sse çelebrar en no campo de 
bayxo de tendas» (S); «cayr de bayxo do 
mandamento» (EE); «e sente de bayxo 
de frio grãde quẽtẽtura» (RP); «E se 
pella vẽtura naçer a apostema de bayxo 
do braço direyto» (RP); «e logo sentira 
apostema de bayxo dos braços» (RP); 
«e meteo debaixo dauga dizẽdo» (S); 
«outorgaaes seer debaixo do emperio 
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de Çesar» (EE); «e ha poõe debayxo do 
alqueyre» (EE).

debalde, adv. (de de + balde, este do 
árabe batil, inútil). Em vão; por nada. 
Formas: de balde (VC, 8; HV, 2; EE, 
4); debalde (TC, 1; VC, 3). Contextos: 
«porque te guardas do aar porque corres 
de balde?» (VC); «e cõ tanta honrra que 
os seus trabalhos nõ fossem de balde» 
(HV); «non que ho vendesse mas desse 
de balde e de grado» (EE); «E aĩda que 
o opapa de seo rey nõ quiser todo he 
debalde» (TC); «E diz mais que debalde 
se cõfortam cõ doẽça ou ignorãçia» 
(VC).

debate, subs. (do lat. medieval debatus, 
pelo francês débat). Contenda; discussão. 
Formas: debate (VC, 2). Contextos: 
«empero em fim de muy lõgua perfia e 
debate maldiserõno» (VC); «pregũtou 
lhes do debate que ouuerõ no caminho» 
(VC).

debater, vb. (do lat. debattere; pelo francês 
débattre). Altercar; discutir. Formas: 
debatem (VC, 1). Contexto: «os netos 
debatem e contendẽ de auer auantagẽ dos 
filhos que som primeyros» (VC).

debedo, subs. O mesmo que débito. 
Formas: debdo (S, 9); debedo (S, 1). 
Contextos: «Este debdo de parentesco 
spiritual naçe ẽ çinquo maneiras» (S); 
«nasçe este debdo spiritual soomẽte» 
(S); «ca asi como por fornicaçõ naçe 
debedo de cunhadio» (S).

debelgar, vb. Talvez debelar (do lat. 
debellare). Estinguir; fazer desaparecer. 
Formas: debelgue (VC, 1). Contexto: 
«O terçeiro signal do morto he seer 
ẽteyro e rijo que se nõ debelgue» (VC).

debilitar, vb. (do lat. debilitare). Tirar ou 
perder o vigor; enfraquecer. Formas: 
som debilitadas (VC, 1); som debillitados 
(VC, 1). Contextos: «As tuas maãos 
per algũa doẽça ou fraqueza som 
debilitadas» (VC); «refresca e mantem 
per consollaçom intranhauel aquelles 
que som debillitados e desollados per 

o carrego e pesso dos pecados» (VC).
debitamente, adv. (de débito + -mente). 

Com débito. Formas: debitamẽte (C, 
1). Contexto: «querendo nos socorrer 
a tanto deffecto e aos nossos subditos 
averem seus sacramẽtos debitamẽte per 
clerigos que pera ello tenham poder» (C).

débito, subs. (do lat. debitu-m). Aquilo que 
se deve; o devido; dívida; obrigação; 
o que é de direito; o que foi tratado e 
acordado. Formas: debito (S, 3). Con-
textos: «o marido deue seer complido e 
aprimido de dar o debito ha sua molher 
e consumar o matrimonio» (S); «ajnda 
que lhe demãde o debito carnal» (S); 
«deuelhe dar o debito, mas non deman-
darlho» (S).

debruçado, adj. (do part. de debruçar, este 
de de- + bruços + -ar). Pôr-se de bruços; 
inclinar-se. Formas: debruçado (VC, 1). 
Contexto: «aas vezes debruçado com 
reuerencial stendimento e honesto de 
todollos membros e virtudes de todo o 
corpo» (VC).

debulhar, vb. (do lat. vulgar *depoliare, 
por despoliare). Separar os grãos; retirar 
a casca. Formas: debulhado (VC, 
1); debulhallas (VC, 1); debulhauã 
(VC, 1); debulhauã nas (VC, 1); seer 
debulhada (VC, 1); som debulhados 
(VC, 1). Contextos: «teem nas eyras 
com que alleuantam ao vento o pam 
debulhado» (VC); «assy como raiz aa 
firmeza da voontade sua e esfreguallas 
antre as maãos e debulhallas» (VC); 
«as debulhauã no dia do sabado pera 
as comerẽ» (VC); «e debulhauã nas e 
freguando as cõ suas maãos. e comjã os 
graãos» (VC); «nẽ da eruilhaca que aja 
de seer debulhada» (VC); «som os fiees 
que na eyra deste mundo som debulhados 
e trilhados per tormẽtos» (VC).

debuxar, vb. (do germânico buschen, 
pelo francês antigo deboyschier ou 
debuschier). Desenhar os contornos; 
esboçar; delinear. Formas: de buxada 
(VC, 1); debuxada (VC, 1); debuxauã 
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(VC, 1);  he debuxada (VC, 1) . 
Contextos: «pode fazer que em algũa 
figura de letera de buxada per elle cada 
huũ delles visse os seus proprios pecados 
e nõ outros» (VC); «a qual foy formada 
ou debuxada no bauptismo» (VC); «e 
porem os egypciaãos debuxauã hũa 
ymagẽ da virgẽ cõ huũ filho» (VC); 
«he muy nobre porque he debuxada aa 
linhagẽ de deus» (VC).

decabo, loc. adv. (de de + cabo). De 
início; desde o início. Formas: decabo 
(VC, 2). Contextos: «mas logo decabo 
a este prazer se seguio grãde perijgo» 
(VC); «repitir com decabo os cuydados 
e oufanas» (VC).

decálogo, subs. (do grego δεκάλογος, pelo 
lat. decalogu-m). Os dez mandamentos. 
Formas: decallogo (VC, 2). Contextos: 
«E por aqueste mandamento do 
decallogo he vedado que se nom faça 
dampno ao prouximo quãto aa sua 
pessoa» (VC); «abastã os dez preçeptos 
do decallogo» (VC).

decendente, subs. O mesmo que descen-
dente. Formas: deçendentes (EE, 2). 
Contextos: «Ca deus mãdou a Abra-
ham que elle e os seus deçendentes se 
çircũçidassem» (EE); «os deçendentes 
delle som feitos pecadores» (EE).

decender, vb. O mesmo que descender. 
Formas: auiã deçẽdido (EE, 1); deçẽde 
(S, 2; EE, 3); deçẽdẽ (S, 2); deçẽdẽdo 
(EE, 1); deçẽdeeo (EE, 1); deçẽdem (S, 
2); deçẽdeo (C, 1; EE, 3); deçẽdesse 
(EE, 1); deçẽdeste (VC, 1); deçẽdy (EE, 
2); deçemdeeo (EE, 1); deçenda (S, 1); 
decende (S, 1); deçende (S, 1; C, 1; EE, 
4); decendem (S, 1); deçendemos (C, 
1); deçenden (S, 1); decendendo (VC, 
1); deçendendo (S, 1; EE, 2); deçendeo 
(EE, 3); deçenderey (EE, 1); deçenderõ 
(EE, 1); deçendesse (EE, 3); deçendi 
(EE, 1); deçendo (EE, 1); deçendy (EE, 
1). Contextos: «aa borda do mar da 
lagoa (auiã deçẽdido)» (EE); «Deçẽde 
de cathezizo, cathezizas, que quer dizer 

ensynar ou ẽformar ou doctrinar» (S); 
«E assy da soberba deçẽdẽ todolos 
outros pecados per as rezõees suso ditas» 
(S); «deçẽdẽdo do çeeo em este mũdo 
por nossa saude» (EE); «o pam que 
deçẽdeeo do çeeo» (EE); «a demostrar 
que Christo deçẽdesse da semẽte de 
Dauid» (EE); «Porque te glorias tu 
Jhesu dizẽdo que deçẽdeste do çeeo 
pois que tees as raizes na terra?» (VC); 
«Eu som pam viuo que deçẽdy do çeeo» 
(EE); «Ho anjo do senhor deçemdeeo 
do çeeo» (EE); «nen cousa que deçenda 
de ssemente de carne» (S); «toma ho 
nome de christaão que decende de Jhesu 
Christo» (S); «Original naçe conosco 
por que deçende de nosso padre Adam» 
(C); «Qualquer dadiua escolhyda e don 
cõplido deçende de çima do padre» (EE); 
«Destes pecados, asi dos principaees 
como dos que delles decendem» (S); 
«E ysso mesmo nos outros que delle 
deçendemos» (C); «Da justiça deçenden 
rreligeon, piedade, graça, vingãça, garda 
e verdade» (S); «aquelle campo he da 
parte do monte de Syom em o valle 
de Josaphat decendendo aas alaguoas 
de Silloe cõtra o avergo» (VC); «E faz 
outra des ha ourella da boca do callez 
deçendendo a fũdo contra o pee» (S); 
«saluo que primeiro deçendeo» (EE); 
«Deçenderey chorãdo a meu filho ao 
jnferno» (EE); «cõuem a saber gabamse 
que deçenderõ do patriarcha Jacob» 
(EE); «E aconteçeo que huũ sacerdote 
deçendesse pello meesmo caminho» 
(EE); «eu sam pam viuo que deçendi 
do çeeo» (EE); «e hya elle ja deçendo 
sayrom a elle diante os seruidores» (EE); 
«deçendy do çeeo» (EE).

decendimento, subs. O mesmo que des-
cendimento. Formas: deçendimento 
(VC, 2); deçendimẽto (VC, 1). Con-
textos: «E per o seu deçendimento aos 
infernos sobimos nos aos ceeos» (VC); 
«Consijra e esguarda bẽ aqui em aqueste 
deçendimẽto que fez ao inferno» (VC).
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decepado, subs. (do part. de decepar). 
Amputado. Formas: decepados (VC, 1). 
Contexto: «item corregera aquello que 
mingua aos decepados» (VC).

decepar, vb. (de de- + cepo + -ar). Cortar; 
amputar. Formas: decepases (VC, 
1). Contexto: «e se com o cuytello 
lhe cortassem os braços e maãos e lhe 
decepases os pees» (VC).

decer, vb. O mesmo que descer. Formas: 
auiã deçido (EE, 1); de çeosse (VC, 
1); deça (VC, 3; EE, 1); deçam (VC, 
1); deças (VC, 2); dece (VC, 1); deçe 
(EE, 4); deçeeo (EE, 6); deçeer (VC, 
2); deçem (EE, 1); deçemos (HV, 1); 
deçeo (VC, 2; HV, 4; EE, 5); deçeosse 
(VC, 1); deçer (S, 1; VC, 4; HV, 1; C, 
1; EE, 8); deçera (VC, 1; HV, 1; EE, 3); 
deçerã (VC, 1); deçeram (EE, 2); deçerõ 
(HV, 1; EE, 2); deçerom (EE, 2); deçesse 
(VC, 1; EE, 1); deçesses (EE, 1); deçiã 
(VC, 1; EE, 1); deçiam (EE, 2); deçido 
(VC, 1); deçy (EE, 6); deçya (EE, 3). 
Contextos: «os pescadores auiã deçido 
e leuauã suas redes» (EE); «porque nõ 
era husado aaquello e lãçaua couçes e 
porque Christo era rey mansso de çeosse 
delle e de si tornou a caualguar» (VC); 
«que eu te deça senhor da cruz dos 
pecados» (VC); «rogalhe que deça ante 
que seu filho moyra» (EE); «nõ deçam 
a filhar algũa cousa de sua casa» (VC); 
«Necessario he que ou subas ou deças» 
(VC); «com a caentura do sol mingua 
e dece» (VC); «mas como quẽ deçe 
do pensamento por humildade» (EE); 
«e dizer que sobyo que cousa he saluo 
que primeiro deçeeo» (EE); «e tornas 
a deçeer e seer degeito em teu coraçõ» 
(VC); «Ca todollos judeus deçem da 
linhagem d’Abraham» (EE); «eu e 
huũ primo meu que avya nome Josep 
Abaramatia ho deçemos da cruz» (HV); 
«E logo se deçeo do muro» (HV); «e 
deçeosse do monte que o nom vijam» 
(VC); «sse for caualeiro deuesse deçer 
a pee e apartarsse daquele lugar» (S); 

«E nom deçera Christo aa terra a fazer 
o juizo» (VC); «mas os justos nõ deçerã 
ao valle do juizo pera serem dãpnados» 
(VC); «como deçeram na terra» (EE); 
«deçerõ o corpo de Jhesu Christo da 
cruz» (HV); «Noueno quando deçerom 
seu corpo da cruz e ella emtom ho tomou 
em seus braços» (EE); «con affeiçõ e 
humildade postos em giolhos e pregadas 
as maãos e derramando lagrimas. (Que 
deçesse.)» (EE); «Prouuesse a deos que 
rompesses os çeeos e deçesses» (EE); 
«ho limbo dos sanctos padres honde 
deçiã os justos que morriã ante que fosse 
tirado ho jmpidimento da gloria pella 
paixom de Christo» (EE); «Começarom 
as cõpanhas dos que deçiam com grande 
prazer» (EE); «forõ tocadas emçima 
acerca daquelle passo em que falla de 
Christo deçido da cruz» (VC); «mas tu 
seras mudado ẽ my que deçy do çeeo» 
(EE); «Huũ homem deçya de Jherusalem 
a Jerico» (EE).

decernir, vb. O mesmo que discernir. 
Formas: deçernir (C, 1). Contexto: «os 
curas das ygrejas tem de saber deçernir 
antre lepra e lepra» (C).

decerto, adv. (de de + certo). Certamente; 
com certeza. Formas: deçerto (EE, 
1); de çerto (EE, 2). Contextos: «muy 
deçerto conheçeo ho senhor» (EE); 
«Mas nõ sabia de çerto que Jhesu 
nazareno fosse deus» (EE); «como nom 
ho possa saber de çerto» (EE).

decesso, subs. (do lat. decessu-m, ação 
de partir). Abatimento; rebaixamento. 
Formas: decessos (S, 1). Contexto: 
«E luxuria he delectaçom da carne 
de decessos maaos que descẽde de 
desfalecimẽtos ligeiros» (S).

decida, subs. O mesmo que descida. For-
mas: decida (EE, 2); deçida (VC, 1; EE, 
3). Contextos: «era huũa villa pequena 
na decida do Mõte Olliuete» (EE); «Che-
gando se o senhor Jhesu aa deçida de 
mõte Oliuete» (VC); «Seendo Christo 
ja na deçida do Monte Olliuete» (EE).
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decimento, subs. O mesmo que descimento. 
deçimemto (VC, 3). Contextos: «E 
he de saber que ajnda que aquelle 
deçimemto do senhor da cruz» (VC); 
«Daqueste artigoo do deçimemto e 
tyramemto do senhor da cruz auemos 
duas emsinamças» (VC).

décimas, subs. (do lat. decimas). Imposto 
que recai sobre a décima parte do 
rendimento; tributo. Formas: decimas 
(VC, 1). Contexto: «per nos e aa 
nossa voontade paguemos as decimas e 
primicias ao nosso fazedor» (VC).

décimo, num. (do lat. decimus, a, um). 
Que ocupa numa série a posição número 
dez. Formas: decima (VC, 4); deçima 
(S, 10; VC, 5; C, 3; EE, 1); decimo 
(S, 2; TC, 2; VC, 7); deçimo (S, 22; 
VC, 1; C, 2); deçyma (S, 1; VC, 1). 
Contextos: «A decima cousa que faz 
secar per ociosidade ou preguiça e 
mingoa de deuoçom» (VC); «A deçima 
que en as ygrejas solepnes o que çelebra 
tem muitos ministros asistentes» (S); 
«Deçima no monte Olliuete quando 
sobyo aos çeeos» (EE); «O decimo 
que a sseus crerygos propeos ydoneos 
e sufiçientes leixou hir e absẽtarse de 
seu propeo bispado» (S); «O decimo 
mãdamento he» (TC); «emadeo ho 
deçimo profaço de ssãta Maria» (S); 
«A deçyma que se faça teendo entẽçon 
e a võtade na oraçon segũdo ẽçima he 
dito» (S); «A deçyma he o cõuertimẽto 
e saluaçom dos proximos» (VC).

deciplina, subs. O mesmo que disciplina. 
Formas: deçiplina (VC, 1). Contexto: 
«E assy meesmo da tres cousas .s. 
limpeza ao coraçõ. e guarda aa boca. e 
deçiplina aa carne» (VC).

decípulo, subs. O mesmo que discípulo. 
Formas: decipollos (VC, 1); deçipolo 
(S, 1); deçipolos (S, 1). Contextos: «E 
os outros menores decipollos comiã 
em outra mesa a seu cabo» (VC); «sse 
era sobdito e deçipolo desobediẽte» 
(S); «mãdou a seus deçipolos que ẽ ti 

bautizasem todalas gẽtes» (S).
decisão, subs. (do lat. decisione-m). Ato ou 

efeito de decidir; resolução; deliberação. 
Formas: deçisom (C, 1). Contexto: 
«Sentẽça descomunhõ e por sua final 
deçisom, estabelleçemos e poemos daqui 
em diante por cõstituiçam» (C).

declaração, subs. (do lat. declaratione-m). 
Ato ou efeito de declarar; afirmação; 
proclamação. Formas: declaraçã (C, 
1); declaraçam (VC, 1); declaraçõ (S, 6; 
VC, 19); declaraçom (S, 4); declaraçon 
(S, 2); declaraçoões (VC, 1). Contextos: 
«e os çitamos e auemos por çitados pera 
declaraçã absoluçã» (C); «corporal 
se poõe por declaraçam da vijnda de 
Christo ao juyzo» (VC); «no terçeiro 
yra e declaraçõ de sua sentença» (S); 
«da ssygnificaçõ e declaraçom de 
cada hũa das cousas que sse fazẽ no 
bautismo» (S); «dysse no credo e 
da declaraçon que alguũs doctores 
fazẽ nelle» (S); nas exposiçoões e 
declaraçoões desuayradas» (VC).

declaradamente, adv. (de declarar + 
-mente). Manifestamente; abertamente. 
Formas: declaradamente (VC, 1); 
declaradamẽte (VC, 1). Contextos: 
«queriã e auiã ensinãça declaradamente 
nõ per visoões dangeos» (VC); «E 
porem cõ toda promptidõ e deuoçõ 
declaradamẽte e leda pagua tu o diuino 
officio» (VC).

declaradoiro, adj. (de declarado + -oiro). 
Declarador; que declara. Formas: 
declaradoyra (VC, 1). Contexto: «cõ a 
claridade declaradoyra a resurreiçom em 
a ygreja de deus» (VC).

declarar, vb. (do lat. declarare). Manifestar; 
expor; confessar. Formas: declara (S, 6; 
VC, 72; EE, 10); declarã (S, 1; VC, 5); 
declara se (VC, 1); declarada (VC, 7); 
declaradas (S, 1; VC, 8; EE, 1); declarado 
(VC, 8; C, 7; EE, 1); declarãdo (VC, 9); 
declarado he (VC, 1); declarãdoa (VC, 
1); declarãdolhe (VC, 1); declarãdoo 
(VC, 1); declarados (VC, 4; C, 2); 
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declaram (VC, 3); declaramos (S, 1; VC, 
2); declarando (VC, 11; C, 2; EE, 1); 
declarando lhes (VC, 1); declarandolhe 
(S, 1; VC, 1); declarandolhes (VC, 2); 
declarao (VC, 1); declarar (S, 5; TC, 1; 
VC, 58; C, 2; EE, 6); declarara (S, 1; 
VC, 3); declararẽ (VC, 1); declararey 
(EE, 1); declarariã (VC, 1); declararnos 
hya (VC, 1); declararom (VC, 2); 
declaras (VC, 1); declarase (S, 2; EE, 1); 
declarasse (VC, 5; EE, 4); declarassem 
(VC, 1); declaraua (VC, 5; EE, 1); 
declarauã (VC, 2); declarauaas (VC, 
1); declaraualhes (VC, 2); declare (S, 
1; VC, 3); declaremos (S, 1); declarey 
(S, 1; EE, 1); declaro (VC, 1); declarõ 
(VC, 1); declarom (VC, 2); declarou (S, 
3; VC, 39; EE, 3); declarou lhes (VC, 1); 
declarou lho (VC, 1); declaroulhe (VC, 
2); declaroulhes (VC, 2); declaroulhos 
(VC, 1); era declarada (VC, 1); fora 
declarado (VC, 1); fosse declarado 
(VC, 1); fossẽ declarados (VC, 1); foy 
declarada (VC, 2); foy declarado (VC, 1; 
EE, 2); he declarado (VC, 5; C, 3); sam 
declaradas (C, 1); seer declarada (VC, 1); 
seertea declarada (VC, 1); seja declarada 
(VC, 3); seja declarado (VC, 1); sejam 
declarados (C, 1); sera declarada (VC, 
1); som declaradas (VC, 1; C, 1); som 
declarados (VC, 1). Contextos: «e 
ẽ esta oraçõ se declara todo o que a 
homẽ conuem pedyr a Deus» (S); «o 
que em ella se declara» (EE); «empero 
os doctores declarã alguũs e son estes» 
(S); «mas por tal que a confissam 
declara se a ffe que auiã» (VC); «e per 
Johãne foy magnifestamente declarada 
e mostrada» (VC); «Da a emtender que 
as coussas que erã escuras na ley velha 
nos forom abertas e declaradas na ley 
noua» (S); «Seera preegado onde seja 
bem declarado» (EE); «Onde expõedo 
e declarãdo poõe adiãte ou effeito 
e a obra do juyzo» (VC); «segũdo 
declarado he ençima no capitullo 
.xix.» (VC); «E britaa quando a departe 

e preegua declarãdoa deuotamẽte» 
(VC); «a seu padre declarãdolhe a 
razom de seu descontentamento» (VC); 
«declarãdoo seer treslado e exẽplo 
de toda peendẽça» (VC); «queremos 
que se paguẽ os .xxx. reaes açima 
declarados aa custa do capelam» (C); 
«e som testimunhas que declaram a 
natureza humana seer verdadeira e nom 
fingida» (VC); «declaramos: ajnda que 
ho homẽ ou a molher que casar duas 
vezes nõ deue rreçeber as bençõees» 
(S); «declarando sua resurreyçam por 
muytas razoões» (EE); «declarando lhes 
que aquelle que fora crucificado morto e 
sobterrado» (VC); «que nõ lhe dese ho 
corpo de Deus declarandolhe a rrazon» 
(S); «e stã em grãde alegria com o senhor 
declarandolhes como he senhor de 
todos» (VC); «E por que razom as cousas 
incorporaaes som detheudas nas pẽnas 
corporaaes declarao Agustinho» (VC); 
«asy se deue todo muyto bẽ declarar ao 
confesor» (TC); «Destas sete obras de 
misericordia se declarara adiãte mais 
largamẽte» (S); «e esto por declararẽ a 
Pillatos o seu nome» (VC); «declararey 
para tua gloria» (EE); «e sempre se 
scripuessẽ liuros nũca cõpridamẽte se 
declarariã» (VC); «e declararnos hya as 
scripturas» (VC); «E por tanto primeiro 
acerca daquelles que matarõ Christo 
declararom e publicarõ os insignios e 
as diuisas da ressurrecçom» (VC); «e 
declaras todallas cousas scuras» (VC); 
«estonçe deue o diachono obedeçer ao 
saçerdote e nom em outra maneira se non 
declarase a rrezon por que lho defendia» 
(S); «Como ho euãgelista Lucas nos 
declarasse ẽ que maneira Christo foy 
apresentado no tẽplo» (EE); «por tal que 
o declarassem depois seer crucificado» 
(VC); «O qual declaraua pellas scrituras 
do velho testamẽto» (EE); «Ou porque 
per odio e menosprezo se fazẽ jndignos 
aquelles a que o declarauã» (VC); 
«e pero declarauaas e ensinaua muy 
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claramẽte» (VC); «E interpretaua e 
declaraualhes as scripturas todas que erã 
delle» (VC); «a quẽ forem enviadas as 
letras declare ho sseu consentimento por 
letera» (S); «E non rrogamos a Deus por 
que lhe declaremos nossos mesteres» (S); 
«por que eu me confesando nõ declarey 
os meus pecados por palauras» (S); «eu 
per obras declaro as vozes daquelles» 
(VC); «E por saberẽ de qual saluaçõ 
se ouuesse de entẽder logo o declarõ 
dizẽdo ẽ os çeeos» (VC); «E nota que 
no Exodo se declarom muytas cousas 
que perteençem ao comer do cordeyro 
figuratiuo» (VC); «declarou que este 
fructo era Ihesus» (S); «e declarou lhes 
aquello de que forom escandalizados» 
(VC); «E por tãto aquelles nõ o entẽderõ 
declarou lho logo dizẽdo» (VC); «De 
si a petiçom de Pedro declaroulhe a 
hynstoria ou cõto sobre dicto» (VC); 
«e declaroulhes as scripturas» (VC); 
«nomeoulhos e declaroulhos todos em 
huũ momẽto» (VC); «per as quaaes 
cousas era declarada a sua diuijndade» 
(VC); «o qual foy solto e comprydo 
segundo que lhe fora declarado per a 
enterpretaçom do seu sonho» (VC); 
«pedia que lho fosse declarado» (VC); 
«Querendo pois o senhor que fossẽ 
declarados os erros dos gẽtios» (VC); 
«de pois que a ffe foy declarada per o 
mundo» (VC); «De como per muytos 
millagres foy declarado ho naçimẽto de 
Christo» (EE); «segundo em çima he 
declarado» (C); «quaaes quer pessoas 
daquellas que açima sam declaradas» 
(C); «No qual feyto se mostra a graça 
do nouo testamẽto seer declarada» 
(VC); «e seertea declarada em tempo 
complidoyro» (VC); «seja declarada a 
diuijndade do verbo» (VC); «E mãdamos 
que sejam declarados, denunçiados 
e  esquiuados  da  cõuersaçam e 
comunham dos fiees christaãos» (C); 
«sera declarada e manifesta que se 
nõ podera scõder a alguẽ» (VC); «aly 

per os euãgellistas assy como per 
quatro verdadeiros cherubijns som 
declaradas segũdo Jeronimo» (VC); «e 
em estes perfeitamente som declarados 
e despostos os preçeptos» (VC).

declarativo, adj. (do lat. declarativus, a, 
um). Que declara; declaratório. Formas: 
declaratiua (VC, 1). Contexto: «veyo a 
obra manifestatiua e declaratiua de si 
meesmo» (VC).

declinação, subs. (do lat. declinatione-m). 
Mudança de desinência de uma palavra 
em latim; uma das seis declinações 
latinas. Formas: declinaçõ (VC, 1). 
Contexto: «e declinasse per a primeira 
ou per a terçeira declinaçõ da gramatica» 
(VC).

declinar, vb. (do lat. declinare). Desviar; 
decair; recusar; flexionar uma palavra 
nos seus casos. Formas: declinar (S, 
2); declinara (EE, 4); declinasse (VC, 
1). Contextos: «Ponçio quer dizer 
declinãte, declinar quer dizer recusar» 
(S); «E dizẽ que se o que naçer parte de 
omẽ e parte doutra alimaria tever mais 
parte ou declinar mais a omẽ que nõ a 
outra cousa, deue seer bautizado» (S); 
«estara firme em elle e nõ declinara» 
(EE); «e declinasse per a primeira ou per 
a terçeira declinaçõ da gramatica» (VC).

decoada, subs. (do part. de decoar, este 
do lat. decolare). Tanque ou bacia de 
lavar roupa. Formas: decoada (S, 1). 
Contexto: «ou no mar, ou en rrijo, ou em 
lagooa, ou en fonte, ou em decoada» (S).

decorar, vb. (de de- + lat. cor + -ar). 
Aprender de cor; fixar. Formas: 
decorada (S, 1). Contexto: «A ssexta 
que sseja decorada e ordenada per 
obediençia como foy a de Abraan» (S).

decorrente, adj. (do lat. decurrente-m, part. 
presente de decorrere). Que decorre; que 
passa; consequente. Formas: decorrẽtes 
(EE, 1). Contexto: «mas tãtas apresoões 
e resprãdores seram no mar decorrẽtes 
ao temor dos maaos» (EE).

decorrer, vb. (do lat. decurrere). Acorrer; 
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resultar; suceder. Formas: decoriã (VC, 
1); decorre (VC, 1); decorresse (VC, 
1); decorria (VC, 1); decorriã (VC, 1). 
Contextos: «assy do spiritu como do 
corpo que decoriã a elle nõ ouuessem 
tanta fadiga e trabalho» (VC); «A 
segũda he segũdo Beda que pella terra 
orualhada decorre que os terreaaes 
homẽs e mũdanaaes auiã de ser remidos 
pello seu sãgue» (VC); «Onde quãdo 
retijnha a influẽçia da virtude diuinal 
que nõ veesse ou decorresse em o corpo 
seu» (VC); «e achou aly muyta cõpanha 
que decorria aa sua preeguaçõ» (VC); «e 
que mais decorriã a elle por os millagres 
que fazia» (VC).

decorrimento, subs. (de decorrer + 
-mento). Ato ou efeito de decorrer; 
ocorrência. Formas: decorrimẽtos (VC, 
1). Contexto: «Sequemos a fonte dos 
males e logo todollos decorrimẽtos das 
infirmidades serã enxutos e secos» (VC).

decraração, subs. O mesmo que decla-
ração. Formas: decraraçã (EE, 1); 
decraraçam (C, 1); decraraçõ (S, 3; EE, 
1); decraraçom (S, 4; EE, 1); decraraçon 
(S, 2). Contextos: «para decraraçã da 
verdade da escriptura sancta» (EE); «E 
quem esta cõstituiçam nõ cõprir depoys 
de sua decraraçam» (C); «ẽ forma hu-
mana para ha decraraçõ desta tẽtaçõ» 
(EE); «Por si he decraraçom o que se 
segue por rredençon de suas almas» (S); 
«E esta decraraçon se faz naquylo que 
dysse San Marcos» (S).

decraradamente, adv. O mesmo que de-
claradamente. Formas: decraradamente 
(C, 2; EE, 1). Contextos: «ha de cõfessar 
que pecado cometeo decraradamente» 
(C); «Joseph guardou a virgindade em 
desejo, ẽpero nõ decraradamente» (EE).

decrarar, vb. O mesmo que declarar. 
Formas: decrara (S, 3; EE, 4); decrarã 
(S, 1; EE, 2); decraradas (C, 1); 
decrarado (C, 1); decrarãdo (C, 1); 
decrarãdolhe (C, 1); decrarados (S, 1); 
decraraee (S, 1); decrarallo (EE, 1); 

decraramos (C, 1); decrarando (EE, 
1); decrarar (S, 2; VC, 1; C, 3; EE, 1); 
decrarase (S, 1); decrarasse (S, 1; C, 1; 
EE, 1); decraraua (EE, 1); decraraualhes 
(EE, 1); decrare (S, 1); decrarẽ (C, 1); 
decrarey (S, 1); esta decrarado (C, 1); 
foy decrarada (C, 1); foy decrarado (EE, 
2); he decrarado (C, 1); sam decrarados 
(C, 1). Contextos: «E se diser que nõ ou 
que o non decrara ben, deuelhe dizer» 
(S); «ca Joham em ysto decrara nõ [s]
eer digno de seruir a Christo» (EE); «no 
terçeiro mais expliçite que se decrarã 
mais largamente segũdo que adiante 
sse dyra» (S); «nẽ de fustam branco, 
ou das coores açima decraradas» (C); 
«tragam breuiairo seu propio e assy o 
sumario açima decrarado» (C); «assy 
nas obras como nas palauras decrarãdo 
os meos como pecou» (C); «os preçeptos 
e mãdamẽtos e peccados mortaaes 
decrarãdolhe suas çircũstãçias» (C); «nõ 
soomẽte os deuẽ saber bem decrarados, 
mas aynda deuem dar razom» (S); 
«Dizee e decraraee ante Deus vossos 
corações como pella ley noua» (S); 
«pello qual podia milhor decrarallo» 
(EE); «E decraramos que esta cõstituiçã 
e a pena em ella contheuda aja lugar 
cõtra os leigos que çitan os clerigos» 
(C); «o qual decrarando Agostinho 
disse .s. ao amante» (EE); «os que teem 
graça de decrarar as cousas escuras 
da escriptura» (EE); «Esto mesmo he 
teudo de guardar o que he jnterprete e 
decrarase aas palauras do pecador ao 
saçerdote» (S); «se non decrarasse ho 
consentimento, nõ seria matrimonio» 
(S); «quando no caminho fallaua e 
nos decraraua as escrepturas» (EE); 
«decraraualhes as cousas que delle erã 
ẽ todallas escripturas» (EE); «E outras 
semelhauees palauras pellas quaees 
decrare cada huũ que consemte e lhe 
apraz do matrimonio» (S); «lhes emssinẽ 
e decrarẽ os sacramẽtos da ygreja» (C); 
«ẽçima ha disse e decrarey» (S); «porque 
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no dito mãdamẽto esta decrarado 
soomẽte dizemos que o remedio della» 
(C); «e foy decrarada per Santiago 
quando na sua coronica mandou que 
huũs aos outros nos confessassemos» 
(C); «O naçimẽto de Christo segũdo o 
papa Ynoçençio por muytos millagres 
foy decrarado» (EE); «o capellam 
pague dozentos reaaes por cada huum 
padrinho, como açima he decrarado» 
(C); «reseruamos soomẽte pera nos 
estes sete que nesta cõstituiçã sam 
decrarados» (C).

decretal, subs. (do lat. decretale-m). 
Documento papal expedido em resposta 
a alguma consulta sobre questões morais 
ou jurídicas. Formas: decretaaes (VC, 
1); decretal (S, 4). Contextos: «e por 
nõ guardar as decretaaes e cõstituçoões 
dos homẽs» (VC); «segundo o theor 
do decretal Cum inhibicio» (S); «e a 
decretal diz: tanta es Clauis petre» (S); 
«o qual dereito he ja tirado per hũa 
decretal que fez o papa Johã .xxij. que 
começa: ãtique» (S).

decreto , subs. (do lat. decretu-m). 
Documento legislativo; decisão. 
Formas: decreto (S, 15; EE, 3); decretos 
(S, 1; EE, 6). Contextos: «Segundo se 
mostra em ho decreto de Gellasyo acerca 
do presente euangelho» (S); «Segundo se 
mostra em ho decreto de Gellasyo acerca 
do presente euangelho» (EE); «E aynda 
se allega nos decretos» (EE); «Porem se 
diz nos decretos» (EE).

decúrio, subs. (do lat. medieval decuriu-m, 
este de decurio, onis, oficial que 
comandava dez cavaleiros). Decurião; 
cavaleiro; nobre. Formas: decurio (VC, 
1). Contexto: «e de nobre linhagem. (e 
decurio.) esto quer dizer dos cortesaãos» 
(VC).

dedicação, subs. (do lat. dedicatione-m). 
Ato ou efeito de dedicar; consagração. 
Formas: dedicaçã (EE, 1); dedicaçam 
(EE, 1); dedicaçõ (VC, 1; EE, 1); 
dedicaçom (VC, 1; EE, 1). Contextos: 

«Em ha festa da dedicaçã do tẽplo» (EE); 
«Na festa da dedicaçam» (VC); «Aquello 
que em ladinho chama dedicaçõ. o judeu 
lhe chama começamẽto» (VC); «Em a 
festa da dedicaçõ do tẽplo» (EE); «e aly 
fezera el rey Salomõ huũ oratorio em 
que mãdou poer em o dia a dedicaçom 
do templo hũa colũpna darame» (VC); 
«Euangelho na festa da dedicaçom do 
templo» (EE).

dedicar, vb. (do lat. dedicare). Oferecer; 
destinar; consagrar. Formas: dedicada 
(S, 1); dedicadas (S, 1). Contextos: 
«A quinta he sacrilegio quando sse 
quebranta a cõtinẽçia que he sagrada 
e dedicada a Deus» (S); «Sem temor 
vendo as coussas que ssom sacras e 
dedicadas a Deus» (S).

dedo, subs. (do lat. digitu-m). Cada uma 
das extensões articuladas das mãos e 
dos pés. Formas: dedo (S, 10; TC, 1; 
VC, 40; EE, 11; RP, 6); dedos (S, 9; 
TC, 1; VC, 15; EE, 5). Contextos: «E 
ha maneyra he esta: encolhidos o dedo 
pequenho» (S); «cõ o dedo meẽdinho as 
nẽ querẽ tãger» (TC); «mas demostrouo 
ajnda cõ o dedo» (VC); «meta meu dedo 
en ho logar dos pregos» (EE); «em a vea 
que he açerca do dedo mais pequeno» 
(RP); «ou na maão daquelle meesmo 
lado açerca do dedo menor» (RP); «laua 
os dedos» (S); «receba o uinho e agua 
que lhe deytaerem pelos dedos» (TC); 
«na qual ha cinco dedos» (VC); «e seus 
dedos tomarõ o fuso» (EE).

dedo meminho, subs. (de dedo + mindinho; 
este do lat. *minutinu-m). O mesmo que 
dedo mendinho ou mindinho: o dedo 
mais pequeno. Formas: dedo meminho 
(VC, 1). Contexto: «metese o dedo 
meminho ẽ o fogo que aly staua» (VC).

defamação, subs. O mesmo que difamação. 
Formas: defamaçam (C, 1); defamaçõ 
(S, 1); defamaçom (S, 2); defamaçon 
(S, 1); defamaçoões (VC, 1); deffamaçõ 
(VC, 1). Contextos: «por serem grande 
defamaçam e vituperio» (C); «esta 
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defamaçõ proçede de pubrica fama» 
(S); «prazendome mais do dampno de 
meu proximo e de ssua defamaçom 
que non de sua enmenda» (S); «Pero 
se esta defamaçon for ssecreta» (S); «e 
que nom reçebessem o ouuido vaão. 
e os maldizeres e defamaçoões com 
os ouuivos abertos» (VC); «E fazese 
esta deffamaçõ per o remordimẽto da 
cõsciẽcia» (VC).

defamar, vb. O mesmo que difamar. 
Formas: defama (S, 1; TC, 1); defamado 
(S, 1); defamãdoo (S, 1); defamados 
(S, 1); defamar (S, 3); defamarẽ (VC, 
1); defamarõ (VC, 2); defamaua (VC, 
1); defames (VC, 1); defamey (S, 2); 
deffama (EE, 1); deffamãdo (EE, 1); 
deffamar (VC, 2); deffamaron (EE, 1); 
deffamauã (VC, 1); deffamou (VC, 1); 
era defamado (S, 1); fosse deffamada 
(VC, 1); foy defamado (EE, 1); foy 
deffamado (VC, 1); he defamado (S, 1). 
Contextos: «Ca aquelle de quen diz mal 
e defama, morto he na cõçiençia daquelle 
que ouue o maldizẽte» (S); «Bem asy 
a maa lingua defama de seu proximo» 
(TC); «Sendo alguũ defamado de alguũ 
pecado mortal» (S); «mas na boca 
dizẽdo mal e detraẽdo de sseu proximo 
e defamãdoo» (S); «deuẽ ser obedeçidos 
e theudos de todos e nõ defamados nem 
mal tractados» (S); «E por defamar a 
outro e lhe fazer dampno cõ mẽtyra» 
(S); «lhe poynham fama de enduzedor 
e enganador por defamarẽ aquelle que 
sabyã seer ignoscẽte» (VC); «sayrã da 
casa de[u]ulguarõno e defamarõ per 
toda aquella terra» (VC); «Empero como 
se dally partio logo husou do officio 
de euãgelista: e defamaua a palaura 
ou sermõ do senhor e as suas obras» 
(VC); «pigriçoso: nom te defames» 
(VC); «E muitos defamey e non lhes 
rrestetuy sua fama» (S); «deffama a 
outros sem causa» (EE); «o que morde 
cõ os dentes deffamãdo» (EE); «Guarda 
se pero o acusador que nõ faça aquesto 

por deffamar mas que por correger» 
(VC); «mostrou seer mĩtirosos os que o 
deffamaron» (EE); «per odio de jmijgos 
se deffamauã e erã desuairados antre 
si os samaritanos e os judeus» (VC); 
«se ja per vezes elle julgou mal alguũs 
homẽs ou fallou e deffamou delles» 
(VC); «he ẽmẽdado de alguũs pecados 
de que era defamado» (S); «porque nõ 
fosse deffamada» (VC); «Era huũ home 
ryco que tijnha huũ moordomo e este foy 
defamado ãte elle» (EE); «de tres cousas 
foy (deffamado açerca do senhor)» 
(VC); «se o saçerdote deue dar o corpo 
de Deus ao que he defamado de alguũ 
pecado» (S).

defear, vb. O mesmo que desfear. Formas: 
defearom (VC, 1). Contexto: «E muytos 
hy ha que dãpnarõ e defearom o rostro e 
os olhos e a cabeça» (VC).

defectuoso, adj. O mesmo que defeituoso. 
Formas: defectuosa (VC, 1); defectuosas 
(S, 1). Contextos: «e o homẽ cousa 
mui defectuosa e falleçida» (VC); 
«sse algumas cousas acharem nõ bem 
ordenadas ou defectuosas» (S).

defeição, subs. (do lat. defectione-m). 
O mesmo que defeção: deserção; 
abandono; rebelião. Formas: deffeiçõ 
(VC, 1). Contextos: «Chama aqui amor 
e caridade ao signal da caridade .s. ao 
fazer das obras filhando a causa por 
deffeiçõ» (VC).

defeição 2, loc. adv. (de de + feição, este do 
lat. factione-m). O mesmo que de feição: 
adequadamente. Formas: deffeiçõ (VC, 
1). «Pregũtauao se entẽdia elle que era 
rey de dereyto. ca deffeiçõ bem vija elle 
que nom era elle rey» (VC).

defecto, subs. O mesmo que defeito. 
Formas: de fecto (S, 1); defecto (S, 1; 
VC, 2; EE, 3); defectos (VC, 6; EE, 1); 
deffecto (VC, 1; C, 4); deffectos (VC, 
5; EE, 1). Contextos: «que rreçebesse 
a graça e vertude de Deus sse nõ fosse 
de fecto ou culpa do que o rreçebese» 
(S); «A terceira pello seu defecto» 
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(S); «este defecto nan toca a my nẽ 
a ti» (EE); «reçebendo pero todos os 
defectos corporaaes» (VC); «que homẽ 
padeçe deffecto e obra» (VC); «e busca e 
escoldrinha tuas minguas ou deffectos da 
tua alma» (VC); «depoys que enmẽdaste 
teus grãdes deffectos» (EE).

defeculdade ,  subs.  O mesmo que 
dificuldade. Formas: defeculdade (C, 
1); deffeculdade (EE, 1). Contextos: 
«muitas e defeculdade grande de 
poermos preço per nos» (C); «o ryquo e 
o abastado cõ deffeculdade emtrara no 
regno dos çeeos» (EE).

defecultoso, adj. (de dificultar + -oso). 
O mesmo que dificultoso: difícil; 
custoso. Formas: defeculdoso (EE, 
1). Contexto: «o possuyr riquezas faz 
ao homẽ defeculdoso para percalçar a 
perfeyçam» (EE).

defeito ,  subs.  (do lat.  defectu-m). 
Imperfeição; vício; mancha; falta. 
Formas: defeito (S, 2; VC, 7; EE, 6); 
defeitos (VC, 13); defeyto (S, 2; VC, 2; 
EE, 1); defeytos (S, 1; VC, 2); deffeito 
(VC, 1); deffeitos (VC, 1); deffeyto 
(VC, 1); deffeytos (EE, 1). Contextos: 
«e se nello ha alguũ defeito por culpa 
do saçerdote» (S); «(E tu atormẽtado) 
por o defeito da misericordia» (EE); 
«scriuamos todos nossos pecados e os 
nossos defeitos ãte nossos olhos» (VC); 
«Ho sexto por defeyto de pouco saber 
do saçerdote» (S); «Itẽ porque em huũ 
deffeito ou pecado meesmo» (VC); 
«Da cobijça e alguũs outros deffeitos 
dos clerigos e dos relligiosos» (VC); 
«E aquesto meesmo deffeyto claman e 
braadam os nossos prellados ou priores 
e bispos» (VC); «tomãdo os outros 
deffeytos de natureza humana» (EE).

defeito 2, adj. (do lat. defectus, a, um, part. 
passado de deficere, faltar). Defeituoso. 
Formas: defeyto (VC, 1); deffeito 
(VC, 1). Contextos: «O marauilhosa 
humildade que chamaua filho a huũ 
tã fraco e tã defeyto dos seus mẽbros» 

(VC); «Tu que me fezeste refazeme 
porque ja som deffeito per pecados» 
(VC).

defeituoso, adj. (de defeito + -oso). 
Que tem defeito ou falha; imperfeito. 
Formas: defeituosos (C, 1). Contexto: 
«non menos defeituosos e minguados nos 
estimamos ao conheçer com palauras» 
(C).

defendedor, subs., adj. (de defendido + 
-or). Que ou o que defende; defensor. 
Formas:  defẽdedores  (VC,  1) ; 
defendedor (VC, 1). Contextos: «e 
fazẽ se defẽdedores das suas malicias 
e pecados» (VC); «Outorguame senhor 
o spiritu sancto defendedor contra as 
perseguiçoões» (VC).

defender, vb. (do lat. defendere). Proteger; 
apoiar; proibir; impedir. Formas: ha 
defendido (S, 1); de fendera (EE, 1); 
defẽdaes (VC, 1); defẽde (S, 15; TC, 1; 
VC, 1); defẽdẽdonos (VC, 1); defẽdẽdote 
(TC, 1); defẽdemos (C, 1); defẽdendo 
(S, 1); defẽdeo (S, 1; VC, 4); defẽder (S, 
3; TC, 1; VC, 2); defẽdia (VC, 1); 
defẽdido (S, 1); defẽdidos (S, 1); defe-
mda (S, 1); defemdydo (S, 1); defe-
mdydos (S, 1); defenda (VC, 1); defendã 
(S, 1; VC, 1); defendaes (HV, 1); defen-
dam (VC, 1); defendamos (VC, 2); de-
fendas (VC, 1); defende (S, 13; VC, 53; 
C, 1; EE, 5); defendẽ (S, 1; TC, 1; VC, 
1); defende me (VC, 2); defende nos 
(VC, 1); defende os (VC, 2); defende se 
(VC, 1); defendẽdo (TC, 3; VC, 2; EE, 
1); defendẽdoos (VC, 1); defendella (EE, 
1); defendello (VC, 1); defendem (S, 1; 
TC, 1; VC, 3); defendemos (C, 5); de-
fendemos lhe (VC, 1); defendemos lho 
(VC, 1); defendendo (VC, 11; EE, 1); 
defendendolhe (VC, 1); defendendoo 
(EE, 1); defendendoos (EE, 1); defen-
dendose (S, 1); defendeo (S, 1; VC, 16; 
EE, 3); defender (S, 8; TC, 2; VC, 19; 
HV, 1; EE, 8); defender nos (VC, 1); 
defender se (VC, 1); defender te (VC, 
1); defendera (VC, 1; EE, 1); defenderã 
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(VC, 1); defenderam (VC, 1); defenderẽ 
(VC, 1); defenderõ (EE, 1); defenderse 
(S, 2); defendersse (S, 1); defendes (VC, 
3); defendese (S, 1; VC, 2); defendesse 
(S, 2; VC, 6); defendessẽ (VC, 1); de-
fendessem (VC, 2); defendeste (VC, 1); 
defendia (S, 1; VC, 1; EE, 1); defendiã 
(VC, 4); defendiam (VC, 1; EE, 2); de-
fendida (S, 2; VC, 1; C, 1); defendidas 
(S, 1); defendido (S, 1); defendidos (S, 
1; EE, 1); defendo (VC, 1); defendy (S, 
2); deffẽde (VC, 2; EE, 1); deffẽdeos 
(VC, 1); deffẽder (VC, 1); deffẽdia (VC, 
1); deffenda (VC, 1); deffende (SG, 1; 
VC, 8; EE, 2); deffende se (VC, 1); de-
ffendem (VC, 1); deffendemos (C, 2); 
deffenden (EE, 1); deffendendo (C, 1); 
deffendeo (VC, 2); deffender (VC, 3); 
deffendera (VC, 1); deffenderom (EE, 
1); deffendesse (EE, 1); deffendessem 
(VC, 1); deffendia (VC, 3); deffendiã 
(VC, 1); deffendiãlhe (VC, 1); era de-
fendida (EE); eram defendidas (S, 2); 
fose defemdido (S, 1); he defẽdida (S, 
2); he defẽdido (S, 11); he defẽdydo (S, 
1); he defemdida (S, 1); he defemdido 
(S, 3); he defendida (S, 2); he defendido 
(S, 6; EE, 1); seer defendidos (S, 1); seja 
defendida (S, 1); som defendidas (S, 3); 
son defẽdidas (S, 1); son defẽdydas (S, 
1); son defemdydas (S, 1); son defendi-
das (S, 3); son defendidos (S, 2). Con-
textos: «por que ha defendido a madre 
samcta ygreja» (S); «cõ seu sancto braço 
os de fendera» (EE); «porẽ cõseruaae a 
paciẽcia e a ĩnoçẽçia nẽ vos defẽdaes ca 
ouelhas sooes» (VC); «por este 
mãdamẽto sse defẽde todo uso que nõ he 
liçito e cõuinhauel» (S); «Onde em este 
mãdamẽto se defẽde toda mintira» (TC); 
«e fica cõnosco em aqueste mũdo 
defẽdẽdonos e ẽcaminhãdo» (VC); 
«perseguete para te matar e ẽ defẽdẽdote 
tu o mataste» (TC); «Porem defẽdemos 
e mãdamos aos ditos clerigos dordẽs 
sacras e aos benefiçiados» (C); 
«defẽdendo e vimgãdo a outro» (S); «E 

porẽde a ley de Deus os defẽdeo todollos 
males e pecados» (S); «Ca ao diaboo he 
dado poderio pera se defẽder» (TC); «em 
se defẽdia com algũas escusas de seus 
acusadores» (VC); «A quarta quãdo ẽ 
logar defẽdido» (S); «mas se casasen nos 
outros graaos defẽdidos pella ygreja» 
(S); «E por a madre sancta jgreja que 
Deus ha garde e defemda» (S); «E esta 
mesma pendença deue fazer o que co-
meter pecado de inçesto, que he con 
paremta ou cunhada em graao defe-
mdydo» (S); «mais por ajuntamẽto de 
algũa coussa sõ jnonestos e defemdydos» 
(S); «aquelle que tem tal voguado que 
defenda sua demãda» (VC); «por que os 
defendã deles» (S); «porque vos dou de 
conselho que vos defendaes e o de-
sauiees» (HV); «tenhẽ hunhas cõ que 
cauẽ. ou cornos cõ que se defendam» 
(VC); «dizendo por tal que em estas 
cousas que dictas sam nõ defendamos» 
(VC); «em todas tuas temptaçoões te 
defendas com scudo da sancta scriptura» 
(VC); «E aos que defende o dereyto son 
estes» (S); «acõtece aos caualeiros e 
senhores e poderosos que os criados 
defendẽ nos maleficios» (TC); «e defen-
de me de todos jmijgos visiuees e nõ 
visiuees» (VC); «E defende nos outrossy 
de jurar per as criaturas» (VC); «A 
penitẽçia destrue os pecados que ja som 
cometidos e sabedoria guarda que nom 
cayam em elles: e defende os» (VC); «nẽ 
defende se que os metesse no tẽplo» 
(VC); «Item se alguẽ matar outrẽ em se 
defendẽdo» (TC); «porque aquelle que 
em aqueste mũdo ficar cõ os ellectos 
defendẽdoos» (VC); «defendella e con-
serualla como os sanctos martyres» 
(EE); «E aaquelle que te tomar o sayo 
nõ queyras defendello» (VC); «ou se os 
agrauam ẽ algũa maneyra ou hos nom 
defendem como deuem» (TC); «porem 
mandamos e defendemos que nehuum 
clerigo ou religioso que nom seja comfir-
mado em alguum benefiçio curado» (C); 
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«defendemos lhe que nom fezesse aque-
lle por quãto nõ te segue com nosco» 
(VC); «lançaua os demonios: e defende-
mos lho» (VC); «Desy depois que tractou 
do escandalo actiuo que fazemos defen-
dendo que nom escandalizemos os fiees» 
(VC); «e defendendolhe que jamais nõ 
pecasse» (VC); «quãdo guardãdo e de-
fendendoo se partyo de Mesopotanya» 
(EE); «e enderençandoos e defenden-
doos» (EE); «O .xiij. qual quer que co-
meter homeçideo por necesidade ou 
defendendose» (S); «sse he jugador, sse 
nom defendeo ha ygreja» (S); «tiramdo 
aqueles que defender o dereyto ou seu 
bispo» (TC); «ajnda que possamos re-
sestir e defender nos» (VC); «Podera 
Christo destruir todos seus jmijgos se 
quisera defender se delles» (VC); «e nom 
podẽdo tu defender te de todo» (VC); «e 
cõ seu sancto braço os defendera» (EE); 
«assy vos defenderã que nom preeguees 
em meu nome» (VC); «os discipollos lho 
defenderam nom por auerem emueja» 
(VC); «era por defenderẽ a justiça do 
sabado» (VC); «e açerca disto lhes de-
fenderõ que non preegassem mais ao 
pouoo» (EE); «que a deue deyxar e de-
fenderse» (S); «he duuida se pode deyxar 
a creatura que esta em prijgo de morte 
por bautizar e defendersse» (S); «porque 
defendes que os filhos nõ venhã ao pa-
dre?» (VC); «e o prelado lhe defendese 
que nom casase com outra» (S); «e o 
saçerdote defendesse ao diachono que 
nõ lhe dese ho corpo de Deus» (S); «de-
fendeo e vedou aos discipollos que o nõ 
defendessẽ» (VC); «mas segũdo Christo 
cõfessassem a verdade em presença dos 
homẽs ousadamẽte e a defendessem» 
(VC); «e de quãtos desuayros e cõtrairos 
me defendeste» (VC); «em outra manei-
ra se non declarase a rrezon por que lho 
defendia» (S); «e defendiã e tijnhã que 
o de Johã era mayor» (VC); «e defen-
diam a patria de ladroões e imijgos» 
(EE); «Mandamẽto he alguũa coussa ser 

mandada fazer ou defendida de nõ fazer» 
(S); «a qual cousa nõ he menos defendi-
da em dereito, do que he ẽ ssy dapnosa» 
(C); «E todas estas coussas som deso-
nestas e defendidas quanto aa persoa do 
clerigo e do rreligyoso» (S); «O sexto he 
inçesto que he pecar cõ parenta ou 
cunhada no graao defendido» (S); «son 
alguũs negoçios desonestos e defendi-
dos» (S); «E como pelo senhor defendi-
dos e armados aa peleja contra os jmmi-
jgos da ffe sayron e achegarõ aa eterna 
bẽauẽturãça» (EE); «e eu vos defendo nõ 
ajaaes medo de cousa algũa» (VC); «e 
ẽduriçido defendy ho mal que avia feyto» 
(S); «Onde nõ deffẽde Christo que os 
meestres nõ se asseentẽ primeiros» 
(VC); «e deffẽdeos cobrĩdo cõ as aas» 
(VC); «porque per ventura por vergonha 
começara deffẽder» (VC); «e quanto 
Christo mais deffẽdia por humildade que 
o nõ deuulgassem» (VC); «como quer 
que o juyz meesmo o deffenda» (VC); 
«Deffende pera sempre a todalas pessoas 
do mũdo» (SG); «mas deffende se o 
grãde afficamẽto» (VC); «encobrẽ e 
deffendem seus errores» (VC); «E ysso 
mesmo deffendemos ao nosso vigairo 
que as non passe» (C); «deffenden seer 
soomente pellas maas obras de fora» 
(EE); «E os afirmatiuos se começã man-
dando, e os negatiuos deffendendo» (C); 
«deffendeo a parte que tijnha» (VC); «era 
bem de lhe deffender que nom lãçasse 
os demonios fora» (VC); «e segũdo a 
deffendera outra vez» (VC); «e assy lhes 
deffenderom que nõ preegassem em 
nome de Jhesu» (EE); «e se deffendesse 
do frio da prison» (EE); «Mas quis o 
senhor que nom deffendessem aa quelle 
que nom andaua com elle» (VC); «o qual 
nom se deffendia tam solamente escu-
sando se per pallaura» (VC); «e lhes 
deffendiã que nom braadassem» (VC); 
«Os angeos deffendiãlhe e requeriã que 
nõ chorasse» (VC); «e era defendida a 
çidade de aquella parte» (EE); «ca 
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algũuas obras non son deuedadas de 
ffazer o domyngo que eram defendidas 
em o ssabado» (S); «saluo se fose defe-
mdido polla escritura» (S); «e he 
defẽdida a sanha da obra» (S); «he 
defẽdido de nõ trautar nẽ tomar coussa 
alhea sen pecado» (S); «A primeira qual 
quer que for esposado he defẽdydo que 
nõ case cõ outra nem ella cõ outro» (S); 
«mas universalmẽte he defemdida toda 
cobijça de maa vontade» (S); «E esta 
maneira he defendida a todos» (S); «e 
que ha eyleiçã por sorte he defendido» 
(EE); «pero ha hy alguũs que deuen seer 
defendidos que nom çelebrem» (S); «E 
como quer que a carne seja defendida 
geeralmẽte ẽ todo jejuũ» (S); «as quaees 
coussas som defendidas» (S); «no qual 
son defẽdidas as viãdas das carnes» (S); 
«E estas e outras muytas cousas fazen 
que lhe son defẽdydas» (S); «nas cousas 
que non pertẽçen aa sua rreligion e lhes 
son defemdydas» (S); «mas as outras 
cousas que desçenden dela son defendi-
das na coresma» (S); «hasolue de alguũs 
pecados que lhe son defendidos de de-
reyto» (S).

defendimento, subs. (de defender + 
-mento). Ato ou efeito de defender; 
defesa; apoio; impedimento; proibição. 
Formas: defẽdimento (S, 3); defẽdimẽto 
(S, 1; TC, 2); defendimento (S, 4; TC, 
1; VC, 2); defendimẽto (S, 1; TC, 1); 
defendymento (S, 1); deffendimẽto (VC, 
1); difendimẽtos (VC, 1); diffendimento 
(VC, 1). Contextos: «Ho .xx. que estam 
sub guarda e protepçom e defẽdimento 
dos reys e señores temporaees» (S); 
«pero cada huũ cõtẽ em si afirmaçõ e 
negaçõ e mãdamẽto e defẽdimẽto» (S); 
«o sacerdote que ẽ seu defẽdimẽto matar 
ladrõ nõ deue seer suspẽso» (TC); «Se 
deu aiuda ou defendimento em cousa 
que nom era iusta» (TC); «e que por 
honrra do sacerdocio e defendimento 
dos pobres» (VC); «Qualquer que em 
defendimẽto de seu corpo quãdo seu 

aduersairo o persegue pera o matar» 
(TC); «hos filhos destes que asi casassen 
contra o defendymento da ygreja» (S); 
«A septima febre he aguda a qual he o 
deffendimẽto que o homẽ ha da maldade» 
(VC); «e assy sejamos garnidos e 
ajudados com difendimẽtos dos angeos» 
(VC); «e que com todo atalayamento e 
diffendimento guarda seu coraçõ» (VC).

defensa, subs. O mesmo que defesa. 
Formas: defensa (VC, 1). Contextos: 
«(e nõ te cõuẽ) por a defensa da ley» 
(VC).

defensão, subs. (do lat. defensione-m). 
Ato ou efeito de defender; defesa; 
acometimento. Formas: defemsõ (T, 
1); defemssom (S, 1); defensam (VC, 
1); defensan (EE, 1); defensõ (TC, 1; 
VC, 2; EE, 2); defensom (VC, 25; EE, 
1); defenssã (EE, 1); defenssam (EE, 
1); defenssõ (VC, 1); defenssom (VC, 
2; EE, 1); defẽsõ (TC, 1); defẽson (S, 
1); defẽssõ (VC, 1); defẽssom (S, 1); 
defẽsson (S, 1); deffensõ (VC, 2); 
deffensom (VC, 1); deffenssõ (VC, 1); 
deffenssom (VC, 2). Contextos: «ẽ tal 
caso como este cometes omecidio, per 
defemsõ defendẽdo a maao» (TC); «E 
este foy a defemssom da fee» (S); «que 
auees por defensam da republica» (VC); 
«em memoria dos que faziã alguũa 
marauilhosa fazanha pella defensan 
ou emxalçamẽto da cousa pubrica» 
(EE); «se comete per tres maneiras, 
scilicet, per mãdamẽto, per cõselho, 
per defensõ, per mãdamento» (TC); 
«mostrar se manifestamẽte aa defensõ do 
seu gaado» (EE); «Ca por defensom da 
terra exercitauam a cauallaria e campo» 
(EE); «tomara a ygualdade por escudo 
para defenssã» (EE); «os quaaes som 
postos para ha guarda e defenssam» 
(EE); «e seja cõmigo cõtinuadamẽte em 
a terra a tua defenssõ» (VC); «e o terceiro 
por defenssom della» (VC); «Cometese 
ainda omecidio per defẽsõ» (TC); «he 
padre por defẽson e guarda» (S); «em 
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a defẽssõ e ajuda da ygreja» (VC); «ou 
se pode ẽtender por el rey que he padre 
por defẽssom» (S); «e as outras pessoas 
miserãtes a defẽsson das quaees perteçe 
aa ygreja» (S); «nũca desãparou de 
guardar e deffensõ da presença diuinal» 
(VC); «nõ por vaydade do mundo ou 
por deffensom dalguũ error» (VC); 
«aqui leixaste os fracos que tijnhas 
encomẽdados sem cura e sẽ deffenssõ 
humanal» (VC); «per deffenssom da 
virtude diuinal» (VC).

defensar, vb. (do lat. defensare). Defender; 
proteger. Formas: defensarẽ (VC, 1); 
defenssar (C, 1); defenssou (VC, 1); 
deffẽssauã (VC, 1); sera defenssado (VC, 
1). Contextos: «e as cousas necessarias 
pera os que se acolhem a elle pera se 
defensarẽ» (VC); «Item cõsirando como 
somos obrigados a defenssar a justiça ẽ 
nosso bispado» (C); «E assy meesmo 
deus defenssou os padres que jaziã no 
limbo dos demonios» (VC); «Diziã algũs 
que os romaãos pellejauã e deffẽssauã 
a reepublica e a tijnhã ẽ assessego» 
(VC); «per a virtude diuinal elle sera 
defenssado e guardado do comitimento 
dos demonios» (VC).

defensivo, adj. (do lat. defensivus, a, 
u-m). Próprio para a defesa. Formas: 
deffensiuas (C, 1). Contexto: «nehuum 
clerigo dordẽs sacras non possa trazer 
armas deffensiuas nem offensiuas» (C).

defensor, subs. (do lat. defensore-m). 
Aquele que defende; protetor. Formas: 
defensor (VC, 1; EE, 1); defensores (VC, 
2); defenssor (VC, 1; EE, 2); defẽssor 
(EE, 1). Contextos: «Onde Johãne assy 
como testimunha e defensor da verdade 
dizia a Herodes» (VC); «o qual he 
verdadeiro defensor» (EE); «perseguem 
os preeguadores e defensores  da 
verdade» (VC); «de guisa que eu senta de 
ty que es meu criador e meu defenssor» 
(VC); «(ajudador e defenssor meu es) 
defenssor em a tẽtaçõ do diaboo» (EE); 
«ajudador e defẽssor meu es» (EE).

deferença, subs. O mesmo que diferença. 
Formas: deferẽça (S, 5; TC, 2; VC, 26; 
EE, 4); deferẽças (VC, 4); deferença (S, 
1; VC, 22; EE, 3); deferenças (VC, 4; EE, 
1); defferẽça (S, 2; VC, 10); defferẽças 
(VC, 2; EE, 1); defferença (VC, 3; EE, 
2); defferenças (S, 1; VC, 1). Contextos: 
«Antre ffe e esperança he deferẽça» (S); 
«bẽ lhe pode poer deferẽça enas cousas 
das pesoas» (TC); «Aqui se tragẽ tres 
deferẽças de tẽptações em as quaaes stam 
todas as geerações das tẽptações» (VC); 
«como quer que Sancto Thomas faz 
deferença» (S); «nam reçebe deferença 
alguũa ou contrariedade» (EE); «E nota 
que pooẽ tres deferenças daquelles que 
deuemos reçeber» (VC); «como quer que 
he defferẽça ãtre dar o anel e esposarse» 
(S); «em a qual som tãtas defferẽças e 
maneiras desueyradas de baçellos ou 
de vides» (VC); «porque defferença ha 
de strella a estrella no guallardõ» (VC); 
«asi como as defferenças dos pecados em 
geeral como do original e autual» (S); 
«Estas tres defferenças de fructo se podẽ 
consijrar quanto a tres stados» (VC).

deferência, O mesmo que diferença. 
Formas: deferẽcia (TC, 1; VC, 2); 
deferencia (VC, 7); deferençia (VC, 
1); defferẽcia (VC, 3). Contextos: «em 
esto ha deferẽcia que ou he solteira 
de mãcebia, ou nõ ou uyuua ou nõ» 
(TC); «ha hy deferencia antre o nome 
de Jesu e o nome de Christo» (VC); 
«nom soomẽte auemos deferençia dos 
gentijos e publicanos. mas ajnda somos 
muy pyores que elles» (VC); «nom faz 
elle defferẽcia nos linhagẽs mas nos 
feitos» (VC).

deferente, adj. O mesmo que diferente. 
Formas: deferente (EE, 1). Contexto: 
«O escolhydo deferente he do escolhydo 
na claridade do pensamẽto e do corpo» 
(EE).

defesa, subs. (do lat. defensa-m). Ato de 
defender; aquilo que serve para defender; 
resistência; proteção; contestação de 
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uma acusação; proibição. Formas: 
defesa (SG, 1; VC, 9); defesas (VC, 
3); defessa (VC, 2); deffesa (VC, 3; 
EE, 2); deffesas (VC, 3). Contextos: 
«possã fazer quaaes quer ordenaçoẽes 
leis statutos e mãdados de defesa» 
(SG); «pooẽ hũa defesa de fazer home 
o thesouro em lugar perigoso» (VC); 
«Onde aos preceptos que nos som 
mandados e aas defesas que nos som 
postas somos nos obriguados» (VC); 
«sey meu çouto na tribullaçõ e minha 
defessa» (VC); «Onde aquesta deffesa 
foy atẽperada» (VC); «que a liberdade 
vos seja ocasiom e deffesa maa nos 
pecados» (EE); «e per Moysem semeou 
a ley da scriptura .s. os preçeptos e as 
deffesas» (VC).

defeso, adj. (do lat. defensus, a, um). 
Defendido;  guardado; proibido; 
interdito. Formas: defesa (TC, 1; VC, 
9; EE, 2); defesas (TC, 1; VC, 1; C, 1); 
defeso (TC, 5; VC, 22; HV, 1; EE, 1); 
defesos (TC, 1; VC, 6; EE, 3); defessa 
(TC, 1; VC, 4); defessas (S, 1; VC, 1); 
defesso (TC, 1; VC, 9); defessos (VC, 
1); deffesa (VC, 6; EE, 2); deffesas 
(SG, 4; EE, 1); deffeso (VC, 5; EE, 
2); deffesos (EE, 1). Contextos: «toda 
adiuinhaçom per qualquer modo que seia 
feyta, defesa he, e he maldita de Deus» 
(TC); «por tal que gostãdo a cousa defesa 
nõ pereçesse» (VC); «E taaes obras 
como estas som defesas ao domingo» 
(TC); «mas ante lhes sam pellos santos 
degredos e outros dereitos defesas taaes 
compras» (C); «he defeso aquelo que 
nom he pecado quanto mais aquelo 
he pecado» (TC); «Em este precepto 
sõ defesos todolos iuramẽtos» (TC); 
«pessoa defessa pola sãcta eygreia» 
(TC); «podia seer guardada e defessa per 
duas guardas de todos os viuẽtes» (VC); 
«e estas som defessas» (S); «e todas estas 
cousas som defessas» (VC); «O decimo 
he fazer matrimonio em caso defesso» 
(TC); «per o signal da cruz nos seremos 

defessos e guardados» (VC); «em a qual 
cousa e mãdado do euãgelho he deffesa 
e tirada toda cobijça» (VC); «Porẽ com 
rezõ he deffesa a tal eleyçon de sortes» 
(EE); «nem outras quaes quer cousas 
posto que de dereito nom sejã deffesas» 
(SG); «trespassando as cousas que son 
deffesas na ley e euãgelho» (EE); «nos 
todos deffesos somos» (EE).

defícil, adj. O mesmo que difícil. Formas: 
defiçees (VC, 2); deficel (VC, 1); deficil 
(VC, 2). Contextos: «as cousas suso 
dictas sejam defiçees e caras de cõprir» 
(VC); «fosse ajnda mais deficel por aazo 
da nocte escura» (VC); «o peccado alheo 
deficil e cara cousa he de entender» 
(VC).

deficível, adj. (de defícil + -vel). O mesmo 
que difícil. Formas: defiçiuel (VC, 1). 
Contexto: «por tal que a fugida a qual 
dessy he defiçiuel ou maa de fazer» 
(VC).

deficuldade, subs. O mesmo que dificul-
dade. Formas: defficuldade (EE, 1); 
deficuldade (VC, 1; EE, 1). Contextos: 
«E cõ defficuldade se achara, e depoys 
seguesse este euãgelho» (EE); «Em 
todas estas he de cõsirar como he grãde 
deficuldade corriger outros» (VC); «E 
onde se lee o ryquo e abastado cõ deficul-
dade emtrara no regno dos çeeos» (EE).

definição, subs. (do lat. definitione-m). 
Ato ou efeito de definir; explicação; 
exposição. Formas: deffiniçõ (S, 1); 
defimçom (S, 1); definçõ (S, 2); definçom 
(S, 2); definçon (S, 1); diffiniçõ (VC, 2); 
difijmço (VC, 1). Contextos: «E esta 
deffiniçõ enade o mestre das Sentẽças 
por que mostre e traga sua semelhãça» 
(S); «Mas a defimçom desta vertude 
sse diz em esta maneira» (S); «E esta 
definçõ he dada en cõparaçom a Deus 
que da ao omẽ uertude» (S); «E em esta 
definçom se determina o mouimẽto da 
esperãça e nom sua vertude» (S); «ho 
concelho he definçon e a ssentẽça pena 
do inferno» (S); «e por sua saluaçõ se 
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esta he a diffiniçõ do boõ pastor e o signal 
de seer conhecido mujto de themer he 
que poucos ha hy de taaes» (VC); «e a 
terçeira seguese a difijmço e determinaçõ 
a quẽ deue seer dado» (VC).

definir, vb. (do lat. definire). Estabelecer 
limites; expor claramente; explicitar. 
Formas: defijnir (VC, 1); defijnr 
(VC, 1); difijm (VC, 1); difinir (S, 1). 
Contextos: «E porque o filho de deus se 
deue aqui defijnir ou descripuer» (VC); 
«aaquellas cousas cuja presença se ha 
defijnr cõ aquesta vida. mas que esguardẽ 
aquellas que hã de durar pera sempre» 
(VC); «Onde segundo Agustinho aa 
letera se determina e difijm a extensom 
do corpo de Christo em o lenho» (VC); 
«Ho ssegũdo he difinir e determinar o 
que primeiramẽte auia examjnado» (S).

definitiva, subs. (do lat. definitiva-m). 
Ato ou efeito de definir; determinação. 
Formas: diffinitiua (VC, 1). Contexto: 
«Cada huũ traz a ymagẽ de cujas obras 
faz: ou de deus ou do diaboo. e a 
determinaçõ e diffinitiua se dara quãdo 
forem paguos os mereçimẽtos» (VC).

definitivo, adj. (do lat. definitivus, a, um). 
Que define; final. Formas: defenetiua 
(C, 1); defenitiua (S, 1; C, 1); defynitiua 
(VC, 1). Contextos: «e determinaçam, 
per sentẽça defenetiua pello juiz e pellos 
juizes eclesiasticos» (C); «como quer 
que ẽ este pode o juiz proçeder a rreçeber 
testemunhas ante do preito contestado e 
a sentẽça defenitiua» (S); «e per sentẽça 
defenitiua por tal pronunçiado» (C); «E 
per sentença defynitiua. (entregou lhes 
Jesu que o crucifigassem)» (VC).

deformidade, subs. (do lat. deformitate-
-m). Defeito físico ou moral; imper-
feição. Formas: deformidade (VC, 
1). Contexto: «e assy como a collor 
vermelha na rosa e nõ auera em ellas 
deformidade ou fealdade mas dignidade 
ou fremosura» (VC).

defraudar, vb. (do lat. defraudare). 
Enganar; tomar por ilícito. Formas: 

he deffraudada (C, 1). Contexto: «ha 
justiça he deffraudada e emganada» (C).

defumadura, subs. (de defumado + -ura). 
Ato de defumar; defumação. Formas: 
defemaduras (VC, 1); defumaduras (VC, 
9). Contextos: «Quãdo elrey staua em 
seu strado as minhas defemaduras do 
nardo derom odor de cõforto» (VC); 
«porque eram como defumaduras que 
lançauam de sy longe boo odor» (VC).

defumar, vb. (de de- + fumo + -ar). 
Expor ao fumo; purificar o ar com o 
fumo de ervas aromáticas. Formas: 
defuma (TC, 1; VC, 1); defumado 
(VC, 1); defumamos (VC, 1); defumar 
(VC, 1). Contextos: «quem defuma 
sua casa com emcantamẽtos .v. anos de 
peemdença» (TC); «O boo odor da fe 
assi como cheiros de speçiarias defuma 
a cabeça e os pees do senhor» (VC); 
«per vẽtura nõ es tu ja defumado cõ 
o santo cheiro daquelle liquor» (VC); 
«defumamos e encẽssamos nos o liuro 
com defumaduras e cousas de boo 
odoor» (VC); «e emçenço pera defumar 
o fedor da strebaria çuja» (VC).

defumatório ,  subs.  (do lat.  tardio 
defumatu-m + -ório). Defumadura; 
defumação. Formas: defumatorios (VC, 
1). Contexto: «e ajnda o sepultarom 
com algũas confeiçoões e defumatorios» 
(VC).

defunto, subs. (do lat. defunctu-m). Morto; 
falecido. Formas: deffunto (C, 2); 
deffuntos (C, 1); defunctos (VC, 2); 
defunto (C, 1; EE, 1); defuntos (S, 1; 
VC, 1); defũtos (C, 1). Contextos: «E 
a outra metade aja a alma do deffunto 
pera pagamẽto de seus seruidores e 
emterramẽto de seu corpo» (C); «assy 
das searas que forẽ semeadas per os 
deffuntos e vinhas adubadas» (C); «E 
nehuã cousa delles aja o deffunto» 
(C); «segundo o costume que tijnham 
os judeus de fazer aos defunctos» 
(VC); «Terçeyra que como ho defunto 
cheamẽte folga de todo trabalho» (EE); 
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«E a ygreja rroga pellos defuntos» (S); 
«A seitima rogar pellos viuos e defũtos» 
(C).

defusamente, adv. (de difuso + -mente). 
O mesmo que difusamente: de modo 
difuso; com grande difusão. Formas: 
defusamẽte (VC, 1). Contexto: «e em 
fim a sua cõclusom he muy defusamẽte 
e cõprida prouada» (VC).

degastador, subs. (de degastado + -or). 
O que gasta. Formas: degastador (VC, 
1). Contexto: «nem a peor molher sua 
nẽ a degastador de sangue sua filha nom 
padeçerom doo» (VC):

degastar, vb. (de de- + gastar). Gastar 
muito; desbaratar; desgastar. Formas: 
de guastar (VC, 1); deguasta (VC, 1); 
deguastamos (VC, 1); deguaste (VC, 1). 
Contextos: «assy que alegrase o peixe 
quãdo nõ vee o ãzollo ẽ de guastar a 
hysta» (VC); «grãde he ou foy auõdoso 
o fogo a qual consume e deguasta as 
cousas duras» (VC); «todo nosso tẽpo 
deguastamos em cõdãpnar todollos 
outros» (VC); «onde nõ ha ferugẽ que 
deguaste» (VC).

degenerar, vb. (do lat. degenerare). Perder 
qualidades; adulterar-se. Formas: 
degenerãdo (VC, 1). Contexto: «E nõ 
degenerãdo vossa sacra magestade 
illustrissimo principe Rey e senhor» 
(VC).

degestir, vb. (do lat. digerere). O mesmo 
que digerir: fazer digestão de. Formas: 
seja desgestido (S, 1). Contextos: «ho 
que comeo e bebeo seja desgestido» (S).

degoladoiro, subs. (de degolado + -oiro). 
O mesmo que degoladouro; local onde 
se degola; local de execução. Formas: 
degolladoiro (VC, 1). Contexto: «e 
chamado em ebrayco Golgota. e em 
latim era chamado degolladoiro» (VC).

degolante, adj. (do lat. decollante-m, part. 
presente de decollare). Que degola; que 
corta o pescoço. Formas: degollante 
(VC, 1). Contexto: «No rijo que allaga 
se entende a dileitaçom do desejo 

presente no cuitello degollante» (VC).
degolar, vb. (do lat. decollare). Cortar o 

pescoço; decapitar. Formas: degolar 
(S, 1); degolla (VC, 1); degollado (VC, 
1); degollados (EE, 2); degollando 
(VC, 1); degollar (VC, 2); degollares 
(VC, 1); degollauã (VC, 1); degollauam 
(EE, 1); degollou (EE, 1); degollouho 
(VC, 1); foe degollado (VC, 1); fora 
degollado (VC, 1); forõ degolhados 
(VC, 1); forõ degollados (EE, 1); foy 
degollado (VC, 4; EE, 1); seendo 
degollado (VC, 1). Contextos: «Hos 
que ouuesen de enforcar ou degolar 
ou ẽ outra maneyra matar por justiça» 
(S); «aquelle degolla a Johãne que tira 
a alguẽ o boo proposito» (VC); «em 
Sebaste foy soterrado. e em Macheronta 
degollado» (VC); «e forom apedrejados 
e serrados e tẽtados e degollados» (EE); 
«Herodes degollando» (VC); «foy assy 
como cordeiro que leuã a degollar» 
(VC); «Nũca cheguaras ao pecado 
que veẽ per obra se logo na voõtade 
degollares os asçẽdimentos dos vicios» 
(VC); «E porque degollauã e enforcauã 
aly os malfectores» (VC); «dos quaaes 
degollauam huum o outro» (EE); «E 
este degollou Sam Johã Bauptista» 
(EE); «E emuiou a sua guarda ou algoz 
e degollouho no carçer» (VC); «De como 
foe degollado sam Johã bauptista» (VC); 
«desque fora degollado sam Johã» VC); 
«forõ degolhados e presos per aquella 
hoste» (VC); «muitos no velho testamẽto 
nõ querẽdo cõsentir na ydolatria forõ 
degollados» (EE); «em ho qual dia foy 
degollado Sam Joham Bauptista» (EE); 
«e outro si temia o despois seendo 
degollado e morto» (VC).

degradado, subs. (do part. de degredar). 
O mesmo que degredado: aquele que 
foi condenado ao degredo; desterrado. 
Formas: degradado (S, 1; EE, 1); 
degradados (EE, 1). Contextos: «se 
herege ou escomũgado ou degradado 
pode çelebrar» (S); «ho assy degradado 
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seera fechado no jnferno» (EE); «os 
degradados tornã aa çidade» (EE).

degradar, vb. (do lat. medieval degradare 
ou degredare). O mesmo que degredar: 
desterrar; exilar; condenar ao degredo. 
Formas: degradadas (EE, 1); degradado 
(S, 1; C, 1); degradados (EE, 1); degradarẽ 
(EE, 1); degradarem (EE, 1); ffosse 
degradado (S, 1); fosse degradado (S, 1); 
foy degradado (EE, 2); ser degradados 
(S, 1). Contextos: «Mas as almas justas 
que estam hy como degradadas vijndo 
a sẽtença nõ som furtadas mas tornam 
se com plazer» (EE); «seja preso por 
huum mes e degradado por huum anno 
do bispado» (C); «pella morte seer de 
todo degradados» (EE); «quando vos 
degradarẽ» (EE); «se ho saçerdote ffosse 
degradado ou suspẽso» (S); «saluo se 
fosse degradado premeyramente» (S); 
«Sam Joham quando foy degradado 
pello emperador Domiçiano» (EE); 
«A ssexta despoer os que ham de ser 
degradados» (S).

degratal, subs. O mesmo que decretal. 
Formas:  degratal (S, 1; TC, 1). 
Contextos: «E esta opiniom e desta ley 
ten Bernardo na glosa da degratal que 
poen pena ao saçerdote» (S); «nõ pode 
seer absolto senom pollo papa de Roma 
segũdo diz a degratal» (TC).

degrau, subs. (do lat. *degradu-m, este de 
gradus, grau). Cada um dos apoios do pé 
numa escada; grau. Formas: de graaos 
(VC, 1); degraao (EE, 4); degraaos (VC, 
8; EE, 1). Contextos: «ou acerca em 
que ha .xvj. de graaos ou escalloões» 
(VC); «o degraao he logar mais alto 
ainda que seja gouernado como conuem» 
(EE); «descendẽ per cincoẽta degraaos 
aa ygreja onde sta o sepulcro» (VC); 
«Esta he a escaada com tres degraaos 
que vyo Jacob star alleuantada atees o 
çeeo» (VC); «o sol se voluya atras dez 
degraaos» (EE).

degredo, subs. (regressivo de degredar). 
Pena de desterro; exílio. Formas: 

de gredo (VC, 1); degredo (EE, 6). 
Contexto: «e posto em de gredo em as 
scuridades desta terra stranha» (VC); «O 
qual lhe he por nos estimado caminho 
de degredo» (EE); «A qual dam as 
escripturas que nos cõfortam no degredo 
da vida presente» (EE); «Sam Joham 
quando foy degradado pello emperador 
Domiçiano. No qual degredo escreueo o 
Apocalipsy» (EE).

degredo 2, subs. O mesmo que decreto. 
Formas: degredo (TC, 3; VC, 1); 
degredos (VC, 2; C, 1). Contextos: 
Contexto: «segũdo diz um degredo que 
se algũa sẽtẽça da contra dereito por 
algũa destas cousas» (TC); «destroyndo 
per aquesto o cirographo do degredo 
que era contra nos e tyrou ou desfeseo 
de todo e apegouo aa cruz» (VC); «No 
qual degredo escreueo o Apocalipsy» 
(EE); «Deste lugar e ponto deue seer 
lenbrado todo aquelle que faz degredos 
ou ordenações» (VC); «O segũdo 
formẽto he dos phariseos que pospooẽ 
os degredos e mandado da ley diuinal 
aas ordenaçoões e leys humanaaes» 
(VC); «mas ante lhes sam pellos santos 
degredos e outros dereitos defesas taaes 
compras» (C).

degretal, subs. O mesmo que decretal. 
Formas: degretaaes (VC, 1); degretaees 
(S, 1); degretal (TC, 1). Contextos: «e 
mais de guardar as degretaaes que os 
euãgelhos» (VC); «Bliuia; mestre das 
Sentẽças; Decreto; Degretaees» (S); 
«tirã esto de hũa grosa que chamã iure 
comuni degretal que se comẽça lator» 
(TC).

deidade ,  subs. (do lat. deitate-m). 
Divindade. Formas: deidade (EE, 
21); deydade (EE, 6). Contextos: «nõ 
segundo ha deidade na qual seu filho 
he ygual ao padre, mas segundo ha 
humanidade» (EE); «elle confessa a 
humanidade e deidade de Christo» (EE); 
«e as de dẽtro segũdo a deydade» (EE); 
«ca por sua ẽsynãça e millagres mays 
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cheamente conheçiam sua deydade» 
(EE).

deificar, vb. (do lat. deificare). Divinizar; 
atribuir natureza divina. Formas: 
deyficado (VC, 1). Contexto: «Em o 
qual feito mysto e consolado foy o corpo 
afigurado e animado e deyficado» (VC).

deífico, adj. (do lat. deificus, a, um). 
Divino; que pertence a Deus. Formas: 
deifica (VC, 1). Contexto: «e porque 
oje he ella soblimada e exalçada e feita 
deifica» (VC).

deijecção, subs. O mesmo que dejecção. 
Formas: deyjecçõ (VC, 1). Contexto: 
«porque  depois  da  dey jecçõ  e 
derrybamẽto com razõ se segue a 
gloria» (VC).

deitar, vb. (do lat. medieval dectare, por 
dejectare). Atirar; lançar; derrubar; 
expelir; expulsar; estender. Formas: a 
deytado (EE, 1); auia deitado (EE, 1); 
deita (TC, 1; EE, 5); deitã (S, 1; VC, 2); 
deitaae (EE, 1); deitada (EE, 1); deitadas 
(VC, 1); deitado (S, 1; EE, 2); deitados 
(TC, 1; EE, 1); deitallas (VC, 1); deitallo 
(EE, 2); deitalo hã (EE, 1); deitamdo 
(EE, 1); deitan (S, 1); deitando (EE, 1); 
deitandosse (EE, 1); deitar (S, 1; TC, 
2; VC, 1; HV, 1; EE, 9); deitaram (EE, 
1); deitarees (EE, 1); deitarei (TC, 1); 
deitarõ (VC, 1; EE, 1); deitarõlhes (EE, 
1); deitarom (EE, 1); deitaronse (EE, 
1); deitassem (EE, 1); deitaste (EE, 1); 
deitastes (EE, 1); deitate (EE, 1); deitaua 
(EE, 1); deitauam (EE, 1); deitay (EE, 1); 
deitey (EE, 1); deito (EE, 1); deitom (EE, 
1); deitose (TC, 1); deitoselhe (TC, 1); 
deitou (VC, 2; HV, 1; EE, 5); deitouho 
(EE, 2); deitouo (TC, 1); deitouse (TC, 
1; HV, 1); deitousse (EE, 1); deyta (EE, 
11); deytã (S, 2; EE, 1); deytaaes (EE, 
1); deytaayo (EE, 1); deytadas (EE, 
1); deytado (VC, 1; EE, 2); deytaerem 
(TC, 1); deytaho (EE, 1); deytallo (EE, 
1); deytallosham (EE, 1); deytam (S, 
1; TC, 1; EE, 2); deytan (S, 1; EE, 1); 
deytando vos (EE, 1); deytar (S, 2; EE, 

5); deytar ho hã (TC, 1; EE, 1); deytara 
(EE, 1); deytaram (EE, 1); deytarẽ (S, 
1); deytarees (EE, 1); deytarõ (EE, 2); 
deytarom (EE, 3); deytaromlhe (EE, 
1); deytaromlhes (EE, 1); deytaromno 
(EE, 1); deytas (EE, 2); deytassem (EE, 
2); deytassen (EE, 1); deytate (EE, 1); 
deytauã (EE, 1); deytauam (EE, 3); 
deytauan (EE, 1); deytay (EE, 1); deyte 
(VC, 1; EE, 1); deytem (TC, 1); deytey 
(EE, 1); deyteyos (S, 1); deyto (TC, 1; 
EE, 3); deytou (EE, 14); deytouo (EE, 
2); deytouse (EE, 1); deytousse (EE, 1); 
deyttouse (EE, 1); foi deytado (TC, 1); 
fora deytada (EE, 1); fora deitado (EE, 
1); forem deitadas (VC, 1); forõ deitados 
(EE, 1); forom deytadas (EE, 1); fosse 
deitado (EE, 1); fossem deitados (EE, 1); 
foy deytado (TC, 1; EE, 2); he deitado 
(EE, 1); he deytado (VC, 1; EE, 2); seer 
deitado (EE, 1); seer deitados (EE, 1); 
seer deytado (EE, 4); seera deytado (EE, 
1); seeria deytada (EE); seja deytado 
(EE, 1); sera deytado (EE, 1); serã 
deytados (EE, 1). Contextos: «quando 
a deytado fora suas proprias ouelhas» 
(EE); «como Maria que he chamada 
Magdallena da qual auia deitado .vij. 
dyabos» (EE); «qual he a fõte que per 
huũ buraco deita de sy agoa doce e 
amargosa» (TC); «Os senhores que 
deitã peitas e pedidos a seus vasalos 
deuẽ rrestituyr ho que hy rreçeberom» 
(S); «Mas deitaae vosso cuidado no 
Senhor» (EE); «aquellas que sõ fora 
deitadas» (VC); «e fyncados os giolhos 
e deitado ẽ terra pedindo humildosamẽte 
mysericordia a Deus» (S); «deuẽ de 
seer escomũgados e deitados fora da 
eigreia» (TC); «acharom ho minino 
com Maria sua madre, e deitados en 
terra adorarõno» (EE); «pode maatar a 
alma e o corpo e deitallas nas pennas 
jnfernaaes» (VC); «trabalharon por tres 
vezes cõ os diaboos por deitallo de sua 
çella» (EE); «E deitalo hã no fogo» (EE); 
«deitamdo todo vosso cuydado em elle» 
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(EE); «mais non deue tomar o vinho 
que deitan sobre os dedos no calez» 
(S); «Como quem diz poderias deitando 
ha morte conseruar a vida» (EE); «(e 
deitandosse) no chaão adorarõno» (EE); 
«he uirtude por deitar o homem de sy 
a oucisydade» (TC); «e lhe perdoo a 
destruiçõ que ouuera de deitar sobre ele 
e sobre seus descẽdẽtes que ẽ sua uida nõ 
ha deitarei» (TC); «as pedras deitaram 
vozes» (EE); «vos outros chorarees e 
deitarees lagrimas» (EE); «e todollos 
edifiçios deitarõ em terra» (EE); «e 
deitarõlhes aos seus pees e logo os fez 
saãos» (EE); «os quaaes segundo a carne 
naçerom dos judeus ẽ quem os deitarom» 
(EE); «com ho corpo que deitaronse em 
terra» (EE); «como deitassem as redes 
en a palaura do senhor» (EE); «he ysto 
verdade que deitaste para mal teus beẽs» 
(EE); «senhor se o tomastes dizeyme õde 
o deitastes: e eu o tomarey» (EE); «se es 
filho de deus deitate» (EE); «o qual se 
mostra por que deitaua os demonyos» 
(EE); «deitauam a rede» (EE); «deitay aa 
parte deestra do nauio a rede e acharees» 
(EE); «A primeira vos deitey chorãdo 
pareçẽdo a todos. Porem tambem se 
canta» (EE); «se eu os deito em virtude 
de Berzabuth» (EE); «Aqueles vendem 
azeite que com bulrra deitom as almas 
em alguum erro» (EE); «e aquel deitose 
ẽ terra dizendo» (TC); «e el deitoselhe 
ẽ terra e dizẽdolhe» (TC); «nosso 
senhor deus deitou tãta de neue e de 
vẽto que o nõ podiã sofrer no araiall 
nẽ no castello» (HV); «e emuolueho e 
deitouho em hũa manjadoyra» (EE); 
«ele nõ quis e deitouo no carcer» 
(TC); «el rey foi muyto sanhudo delo 
e cõ noio deitouse em cama» (TC); «e 
deitousse aos gyolhos» (EE); «pella qual 
o homẽ menospreza e deyta de sy os 
beẽs tẽporaaes» (EE); «e ssobre aquelle 
deytã vinho» (S); «mas pois ha deytaaes 
e vos julgaaes jndignos da vida eterna» 
(EE); «Ataayo de pees e de maãos e 

deytaayo nas treeuas de fora» (EE); 
«E porem na vindoyra deytadas aparte 
as doores» (EE); «e deytado no chaão 
ouuio huũa voz que lhe disse» (EE); 
«ãte que receba o uinho e agua que lhe 
deytaerem pelos dedos» (TC); «tyrao e 
deytaho de ty» (EE); «nom he boõ tomar 
ho pam dos filhos e deytallo aos caães» 
(EE); «e deytallosham no forno do fogo 
hy seera prãto e batimẽto de dentes» 
(EE); «Cõtra este mandamento pecam 
todos aqueles deytam sortes» (TC); 
«non deue tomar ho vinho que deytan 
sobre os dedos» (S); «deytando vos 
da sua cõpanha» (EE); «nũca souberõ 
que cousa era deytar de si os pecados» 
(TC); «deytar ho hã no fogo e ardera» 
(EE); «apareçeo a Maria Magdallena da 
quall deytara .vij. dyaboos» (EE); «Mas 
antes de todo jsto vos deytaram a maão 
e vos perseguirã» (EE); «e ho deytarẽ 
en seu proueito de seu patrimonio» (S); 
«teerees door nas ẽtradanhas da morte e 
payxã minha e deytarees lagrimas» (EE); 
«Empero ẽ palaura tua lançarey ha rede, 
e como deytarõ» (EE); «Ca todos estes 
do que lhe sobejaua deytarom» (EE); 
«E ajuntados contra elle deytaromlhe 
pedras» (EE); «Deytaromlhes sortes» 
(EE); «e deytaromno fora da vinha e 
matarõno» (EE); «O que de ty deytas 
parayso de romaãs» (EE); «que se alguũ 
se confessasse a Christo ho deytassem 
da sinagoga» (EE); «disse a Pedro 
e aos filhos de Zebedeu que estauã 
cõ elle e aos outros que deytassen a 
rede e depois de deitada nõ na podiã 
tirar» (EE); «e disselhe se es filho de 
deus deytate daqui» (EE); «muytos 
demoninhados deytauã fora os spiritus» 
(EE); «deytauam a rede no mar» (EE); 
«outros cortauã aruores e ramos e os 
deytauan no caminho» (EE); «Deytay a 
escraua e a seu filho» (EE); «Soomente 
que pello pecado nõ deyte minha graça» 
(EE); «quada uez que emtrarem na 
ygreia que deytem da augoa beemta per 
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sy» (TC); «deytey (vozes) em todo meu 
coraçom» (EE); «os males que eu auia 
feito con juramento e mẽtiras deyteyos a 
outro» (S); «Pequey ca quãdo me deyto 
na cama nem quãdo acordo de noyte 
nom dou graças a Deus» (TC); «Ca assy 
como estando açerca da paixõ deytou por 
terra com soo a pallaura aquelles que 
o vinham a prender» (EE); «Deytouo 
na prisom» (EE); «e assy deytouse 
no mar» (EE); «o qual como vyesse 
Symõ Pedro deytousse aos gyolhos de 
Jhesu dizẽdo» (EE); «E deyttouse no 
mar» (EE); «De Iudas como pecou foi 
deytado do apostalado» (TC); «nosso 
penssamento toda duuida fora deytada 
na ffe se confirma» (EE); «Aquellas 
que forem deitadas per pallauras de 
pescadores» (VC); «dos quaaes forõ 
deitados os demonios por soberba» (EE); 
«se alguũ cõfesasse elle seer Christo, 
fosse deitado da synagoga» (EE); «nõ 
ho outorgauã por que nõ fossem deitados 
das synagogas» (EE); «De Adam como 
pecou logo foy deytado do prayso 
terreal» (TC); «foy deytado en a caldeira 
do azeite feruente» (EE); «e este demo ha 
muytos subdictos e he deytado fora per 
cõfissom» (VC); «Ca gran difamaçam 
he e vituperio seer deitado da jgreja» 
(EE); «auiã de seer deitados fora da 
synagoga» (EE); «Agora seera deytado 
de fora o prĩcipe» (EE); «seeria deytada 
da cõpanha dos fiees christaãos» (EE); 
«e seja deytado na profumdeza do mar» 
(EE); «e sera deytado no eterno fogo» 
(EE); «Serã deytados em as treeuas de 
fora» (EE).

deixar, vb. (do lat. laxare). Soltar; largar; 
desistir; consentir; permitir. Formas: 
deixa (S, 5; EE, 2); deixã (S, 3; HV, 
1); deixaae (VC, 1); deixada (S, 1); 
deixadas (S, 5; EE, 1); deixado (S, 1); 
deixãdo (S, 3); deixados (S, 1); deixamos 
(S, 1; EE, 1); deixando (S, 2; EE, 1); 
deixar (S, 17; VC, 1); deixara (HV, 1; 
EE, 1); deixaram (EE, 1); deixardes 

(HV, 1); deixaren (S, 1); deixaria (S, 
1; HV, 1); deixarõ (HV, 1); deixarõno 
(HV, 1); deixarsse (S, 2); deixase (S, 
7); deixasem (S, 1); deixasse (S, 2; EE, 
2); deixassem (HV, 1); deixauam (S, 
1); deixe (S, 2); deixei (EE, 1); deixem 
(S, 1); deixemos (HV, 1); deixes (S, 1); 
deixey (S, 3); deixou (S, 4; HV, 2; EE, 3); 
deixouos (HV, 1); deyxã (S, 1); deyxala 
(S, 1); deyxam (S, 1); deyxamdo (S, 1); 
deyxar (S, 7); deyxarem (C, 1); deyxase 
(S, 1); deyxasse (S, 1); deyxaste (S, 
1); deyxaynos (HV, 1); deyxea (S, 1); 
deyxey (S, 1; EE, 1); deyxou se (HV, 
1; EE, 5); somos deixados (EE, 2). 
Contextos: «ho homen deixa despois 
de seus dias en seu logar geraçõ» (S); 
«E ajnda alguũs deixã de alçar cuberto 
por prijgo que poderia acaesçer» (S); 
«do qual elle diz deixaae os mortos 
soterrar os seus mortos» (VC); «se o 
judeu ou mouro ouuese rrepudiada ou 
deixada hũa molher» (S); «E trazidas as 
naues aa terra todallas cousas deixadas 
seguirõno» (EE); «mas deixado a 
ffraqueza e a currupçom desta vida» 
(S); «dos pecados que se fazen deixãdo 
de fazer o que se deue fazer» (S); «os 
gẽtyos que erã desertos e deixados pella 
augua do bautismo os fez saãos» (S); «cõ 
maao coraçom nom deixamos os beẽs» 
(S); «Se ho has dampnado satisfazẽdo 
ou pedido perdom se mal lhe quiseres 
deixando ha maa võtade» (EE); «Da 
causa e razã porque o marido pode deixar 
sua molher e dos meninos oferyçidos a 
deus» (VC); «e o pay de huũ daquelles 
que o emperador deixara a vida o metera 
na parede do muro de Acre» (HV); 
«terceira se pregunta de onde ouueram 
ho nauyo e redes que deixaram» (EE); 
«praza vos de nos deixardes tornar para 
nossa terra» (HV); «Se ho marido ou ha 
molher nõ deixaren filhos nẽ parentes 
fasta ho deçimo graao» (S); «saluo se o 
que se confessa fose tal pessoa que ante 
deixaria de se confessar» (S); «mas esto 
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deixarõ estar» (HV); «e deixarõno assi 
que nẽhuũ o nõ cõuidou para comer» 
(HV); «E açidia he deixarsse homẽ 
quãto a alma do boo uso e exerçiçio boo 
e a vondade de vertudes» (S); «empero 
o que o deixase ssabemdoo pecaria 
grauemente» (S); «primeiramẽte que 
os clerigos fezessem a coroa rredomda 
e nõ deixasem crecer os cabelos e 
rrapassẽ as barbas» (S); «o que quisese 
deixar sua molher que lhe desse a carta 
do rrepudio e que a deixasse» (S); «e 
que nẽhuũ judeu nõ deixassem sayr 
nẽ outras cousas» (HV); «en sinal de 
continẽçia deixauam creçer os cabellos» 
(S); «em tanto que todas estas cousas 
sobre dictas nom deixe algũa dellas» 
(S); «Rapaz maluado toda a diuida te 
deixei porque me rogaste» (EE); «como 
quer que deixem os beẽs temporaees» 
(S); «Deixemos estar o doo pois que a 
deus apraz que assi seja» (HV); «non nos 
deixes seer julgados em tẽtaçom» (S); 
«polo qual deixey ho ofiçio diuinal» (S); 
«deue outro saçerdote começar donde 
elle deixou e acabar ha missa» (S); «e 
partirõse dante o porto que he diante 
do castello de Cayffas e deixouos hyr» 
(HV); «Ho terçeiro que deyxã estar sseus 
clerigos en pecados por dinheiros» (S); 
«deue deyxala e despoeer se poder» (S); 
«ou por dõees que rresçebem deyxam de 
proçeder comtra alguũ» (S); «Se se faz 
ha conssagraçom dizendo as palauras 
corruptas ou deyxamdo algũa» (S); «A 
segũda maneira de pecar he de omisson, 
que he deyxar omẽ de fazer as cousas 
que deue fazer» (S); «mas ajnda do 
bem que deyxarem de fazer» (C); «assy 
como sse confesase alguũs pecados 
e deyxase outros a sabẽdas» (S); «E 
qual quer que en estes taees dyas por 
menospreço deyxasse de ouuir myssa 
toda» (S), «Deyxaste de hyr aa ygreja» 
(S); «e deyxaynos hyr pera outras terras» 
(HV); «qual quer que se cassar cõ molher 
esposada ou casada de presemte deyxea 

a seu esposo ou a seu marido» (S); «e 
muytas vezes o deyxey de conpryr» (S); 
«e deyxou se cayr emçima della» (HV); 
«Depoys nos que viuemos que somos 
deixados juntamẽte» (EE).

dejecção, subs. (do lat. dejectione-m). 
Ato ou efeito de dejectar; evacuação; 
expulsão. Formas: dejecçõ (VC, 1). 
Contexto: «A segũda que se alleuante da 
queeda e dejecçõ da voõtade a qual por 
o pecado da lingoa era mais atormẽtada 
que por os outros» (VC).

dejecto, adj. (do lat. dejectus, a, um, part. 
passado de dejicere). Deitado fora; 
rejeitado. Formas: dejectas (VC, 1); 
dejecto (VC, 1). Contextos: «aquellas 
que erã dejectas e desacorridas» (VC); 
«ja veedes assy menosprezado e dejecto» 
(VC).

dejeição, subs. O mesmo que dejecção. 
Formas: degeiçõ (VC, 2). Contextos: 
«e a degeiçõ ou o engeitamẽto» (VC); 
«e maginar quanta he a degeiçõ e menos 
preço acerca do senhor» (VC).

dejeito, adj. O mesmo que dejecto. 
Formas: degeito (VC, 1); dejeyto 
(VC, 1). Contextos: «e tornas a deçeer 
e seer degeito em teu coraçõ» (VC); 
«nem abaixar e seer dejeyto com as 
aduersidades e nojos» (VC).

delapidar, vb. (do lat. delapidare, atirar 
pedras a). Gastar; esbanjar. Formas: 
delapidou (VC, 1). Contexto: «torne 
aos pobres aquello que delapidou» (VC).

dele, prep. + pron. pess. (de de + ele). Seu; 
de algo ou alguém. Formas: del (TC, 
2; VC, 7; C, 2); dela (S, 14; TC, 4; VC, 
2); delas (S, 5; TC, 3; VC, 2); dele (S, 
18; TC, 6; VC, 2); delees (VC, 1); deles 
(S, 20; TC, 13; VC, 3; EE, 5); della (S, 
47; TC, 3; VC, 459; HV, 4; C, 6; EE, 
34; RP, 3); dellas (SG, 6; S, 29; TC, 1; 
VC, 230; HV, 3; C, 21; EE, 22; RP, 1); 
delle (S, 72; TC; 5; VC, 641; HV, 6; C, 
25; EE, 95); delles (SG, 1; S, 66; TC, 6; 
VC, 571; HV, 6; C, 65; EE, 199; RP, 2). 
Contextos: «os beneficios que del recebi 
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e recebo» (TC); «asy pasaras a terra hu 
sẽpre uiuẽ e os maaos serã dela lãçados» 
(TC); «E asy como estultas e sandias me 
uĩgarei delas» (TC); «Itẽ em iurar a seu 
proximo e leuar dele a melhoria» (TC); 
«atees que nõ fosse partida delees» (VC); 
«Se se gabou deles a outrem» (TC); «Os 
coraçoões deles se retrahem do amor das 
cousas do mundo» (EE); «dẽlhe della 
quanta poder receber» (TC); «Segũdo 
das causas della» (RP); «Se afagou 
algũas pessoas por auer dellas alguma 
cousa» (TC); «e tãbem donde ha hi 
podridõ de agoas e fedor dellas» (RP); 
«e non podem vssar delle ataa que lhe he 
cometida cura dalmas» (S); «A segũda 
se lhes fez emgano ou retraeo delles» 
(TC); «podera ser que alguũ delles sera 
apeçonhẽtado ou ferido» (RP).

delectação, subs. O mesmo que deleitação. 
Formas: delectaçã (C, 2); delectaçõ (S, 
1; C, 1); delectaçõees (S, 1); delectações 
(C, 1); delectaçom (S, 6; TC, 2); 
delectaçon (S, 1); dellectaçõ (VC, 7); 
dellectações (VC, 1); dellectaçom (VC, 
3); dellectaçoões (VC, 3). Contextos: «e 
assy desejar qual quer cousa que tragua 
delectaçã desordenada aa carne» (C); 
«conuẽ a saber: ffe, esperança, delectaçõ» 
(S); «por maaos e feos pẽsamẽtos e por 
delectaçõees nẽbrandome do delecte 
dos pecados pasados» (S); «como sõ 
desejos de luxuria e doutras delectações» 
(C); «se tomou delectaçom ẽ comer 
boas uiãdas ou em beber boõs uinhos» 
(TC); «por delectaçon de pensamento 
e sem vergonha da fala» (S); «ẽ o 
qual da primeira per dellectaçõ jouue 
e era enfermo» (VC); «em guisa que 
nos nõ emguanemos nas dellectações 
da carne» (VC); «a alma nõ pode star 
sem dellectaçom» (VC); «nom seendo 
vençido comfondesse e avergonhasse 
as dellectaçoões que veessem do lenho» 
(VC).

delectamento, subs. O mesmo que delei-
tamento. Formas: delectamento (VC, 

1); delectamentos (VC, 1). Contextos: 
«tem em sy todo delectamento e doçura» 
(VC); «ẽ delectamentos e molluras» 
(VC).

delectar, vb. O mesmo que deleitar. 
Formas: delecta (TC, 1; VC, 4); delectã 
(VC, 1); delectãdome (S, 1); delectando 
se (VC, 1); delectandome (S, 2); delectar 
(VC, 1; C, 1); delectar se (VC, 1); 
delectaremos (VC, 1); delectarse (VC, 
1); delectas (VC, 1); delectase (S, 1); 
delectaua (S, 1); delectauã (VC, 1); 
delecte (VC, 1); delectẽ (VC, 2); delectou 
(TC, 2); dellecta (VC, 6); dellectã (VC, 
1); dellectam (VC, 1); dellectar (VC, 
2); dellectate (VC, 1); dellectaua (VC, 
1); dellectemonos (VC, 1); dellectemos 
(VC, 1). Contextos: «todo homem que 
se delecta em o pecado que ia fez» 
(TC); «quantas vezes se delecta por 
seer mayor» (VC); «todos aquelles que 
se delectã em veer molheres» (VC); 
«Confesome que pequey pello coraçom 
pensando e delectãdome» (S); «porque 
o senhor em a casa da obediẽçia ha 
refecçom delectando se em nossa 
obediençia» (VC); «pẽsando ẽ eles e 
por ha obra delectandome» (S); «e me 
delectar em a tua doçura» (VC); «mas 
cuidar nelles determinadamẽte pera se 
delectar» (C); «ca nõ deue o seruidor de 
Christo delectar se ẽ taaes cousas» (VC); 
«e nos delectaremos cada dia ẽ huũ soo 
deus» (VC); «oolhar mẽtes e delectarse 
na claridade dos çeos» (VC); «porque 
tu te delectas e tomas em algũa maneira 
refeyçã» (VC); «fiz alguũas cousas ou 
algũa arte por que mais me delectase 
na luxuria» (S); «e nõ curey delas e 
me delectaua en os taees cuydados do 
mũdo» (S); «porque assy se delectauã 
em seus millagres» (VC); «Tãto ajnda 
te delecte e te praza dos mãdados e dos 
cõselhos do senhor» (VC); «em guisa 
que nom se delectẽ em seer prellados» 
(VC); «Se se delectou lõgo tempo em 
pemsamẽtos de luxuria» (TC); «ca ora 
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se dellecta nas cousas baixas. ora nas 
altas» (VC); «daquella corte cellestrial 
se dellectã e alegrã» (VC); «e em todas 
cousas que temporalmente dellectam» 
(VC); «porque cria e gouerna o fogo 
da caridade de se alguẽ dellectar e auer 
prazer em a obra» (VC); «E tu dellectate 
e coome do sabor da sua vista e das 
suas palauras» (VC); «em que se ella 
dellectaua de muytas guisas» (VC); 
«e pois somos chamados pera çima 
dellectemonos nas cousas cellestriaaes» 
(VC); «logo nos acharemos no spiritu 
cousa em que nos dellectemos» (VC).

delecte, subs. O mesmo que deleite. 
Formas: delecte (S, 4); delectes (S, 2); 
dellecte (S, 1). Contextos: «E en outra 
maneira luxuria he delecte cõ apetito 
das cousas superfluas» (S); «Confesome 
que pequey pello coraçom pensando e 
delectãdome e consentindo nos pecados 
e delectes» (S); «A segũda quãdo o 
pecado he ẽ dellecte e prazer ao que o 
faz» (S).

delecto, subs. O mesmo que deleito. 
Formas: delectos (VC, 12); dellecto 
(VC, 13); dellectos (VC, 16). Contextos: 
«mas ajnda rouba os beens dos outros e 
viue em delectos» (VC); «ha o prazer e 
dellecto que ouue» (VC); «faze qualquer 
cousa que quiseres e husa dos dellectos 
da carne como te pruguer» (VC).

delectosamente, adv. O mesmo que delei-
tosamente. Formas: dellectosamente 
(VC, 1); dellectosamẽte (VC, 1). Con-
textos: «mas a bem auẽturada trijndade 
soomẽte mora dellectosamente segundo 
aquello de Johanne que diz» (VC); «so-
bre todos aquelles que dellectosamẽte 
folguã e se paguã da questas catiuidades 
carnaaes e da terra» (VC).

delectoso, subs., adj. O mesmo que 
deleitoso. Formas: delectosa (VC, 3); 
delectosas (VC, 2); delectoso (VC, 1); 
delectosos (S, 1; VC, 3); delectossos (S, 
1); dellectosa (VC, 2); dellectosas (VC, 
2); dellectoso (VC, 3); dellectosos (VC, 

1). Contextos: «e delectosa e trabalhosa 
estreyta vida» (VC); «mas geeralmente 
de todallas delectosas cousas e das 
possessoões e cousas semelhãtes» (VC); 
«e como a sua palaura e sermõ he tam 
afijcado deuoto e delectoso e como 
faz grãde jnpressom nos coraçoões» 
(VC); «busquey manjares delycados e 
delectosos e saborosos por comer mais 
do que deuya» (S); «Mas os delectosos 
e luxuriosos som cõtrairos aa cruz 
de Christo» (VC); «poem seu studo 
e dilligẽcia em pescados e manjares 
delectosos de muytas maneyras» (VC); 
«sse ouue mãjares delectossos» (S); «e 
outrosi a uida dos cruçifferos de muyto 
mais doçe e dellectosa que aquesta 
outra» (VC); «nom reçeberemos pẽna das 
cousas dellectosas que aqui padeçemos» 
(VC); «oo nome marauilhoso oo nome 
dellectoso» (VC); «nõ o desejo carnal 
como os viçosos e dellectosos mas 
siguamos o senhor Christo» (VC).

delectuosamente, adv. O mesmo que de-
leitosamente. Formas: dellectuosamẽte 
(VC, 1). Contexto: «nõ he achado na ter-
ra dos que viuẽ dellectuosamẽte» (VC).

delegado, subs. (do lat. delegatu-m). 
Aquele em que é delegada uma missão; 
representante. Formas: delegado (S, 1). 
Contextos: «E se ho cardeal for absente 
da corte delegado ẽ algũas partes, pode 
enleger cõfesor qual quiser» (S).

deleitação, subs. (do lat. delectatione-m). 
Ato ou efeito de deleitar; deleite; prazer. 
Formas: deleitaçõ (VC, 9); deleitações 
(VC, 2); deleitaçom (S, 1; VC, 1); 
deleitaçon (S, 1); deleytaçõ (S, 1; VC, 1); 
deleytaçom (TC, 1); deleytaçon (S, 1); 
deleytaçoões (VC, 1); delleitaçõ (VC, 6); 
delleitaçom (VC, 3); delleitaçoões (VC, 
5); delleytaçõ (VC, 4); delleytaçom (VC, 
3); delleytaçoões (VC, 5). Contextos: 
«mas a deleitaçõ do pecado tolhe o 
cuydado da morte» (VC); «os quaaes 
leixã as deleitações do mũdo» (VC); 
«Ho costume de pecar he soberba do 
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coraçon e deleitaçom do pecado e outros 
ssemelhaues» (S); «por que muytas 
vezes toquey e contratey molheres con 
entẽçon de loxuria e aver deleitaçon» 
(S); «avendo grande deleytaçõ en 
muytos e diverssos mãjares» (S), 
«Se ouue deleytaçom em maniares 
desuayrados» (TC); «por contriçon cõtra 
a deleytaçon» (S); «em tal guisa que 
possa esquiuar todas maas deleytaçoões» 
(VC); «Agora jrmaãos em aqueste 
mundo cãtemos nõ por delleitaçõ 
de repouso e folguãça» (VC); «seer 
quite e afastada da delleitaçom dellas» 
(VC); «pois que per delleitaçoões nos 
partimos dos prazeres do parayso» 
(VC); «ou por a delleytaçõ passadoira» 
(VC); «O terceiro he a door do leixar a 
delleytaçom carnal ou mũdanal ou pessar 
de auer leixada e perdida» (VC); «e que 
preponham as delleytaçoões do spiritu 
aas delleytaçoões da carne» (VC).

deleitamento, subs. (do lat. delectamentu-
-m). Ato ou efeito de deleitar; deleitação; 
divertimento. Formas: deleitamẽtos 
(VC, 1). Contexto: «auorreça os 
deleitamẽtos tẽporaaes» (VC).

deleitar, vb. (do lat. delectare). Agradar; 
causar prazer; deliciar. Formas: deleita 
(S, 1; VC, 8; EE, 1); deleitã (VC, 5); 
deleitãdome (S, 1); deleitãdose (TC, 1; 
VC, 1); deleitam (VC, 1; EE, 1); deleitase 
(VC, 1); deleitasse (VC, 2); deleitaua (S, 
1); deleite (VC, 1); deleite se (VC, 1); 
deleitei (S, 1); deleitey (S, 1); deleyta 
(S, 1; VC, 3); deleytauã (EE, 1); deleytey 
(TC, 1); deleytou (VC, 1; EE, 1); delleita 
(VC, 4); delleitã (VC, 2); delleitar (VC, 
1); delleitarse (VC, 1); delleitas (VC, 
1); delleitaua (VC, 1); delleite (VC, 2); 
delleitemos nos (VC, 1); delleites (VC, 
1); delleta (VC, 1); delleyta (VC, 3); 
delleytã (EE, 1); delleytandose (VC, 
1); delleyte (VC, 1); delleytem (EE, 1); 
delleytou (VC, 1). Contextos: «todo o 
homem que se deleita em maao obrar 
foge ao lume da preegaçõ e da verdade» 

(EE); «nom som pero dirribados mas 
em ellas se alegram e deleitã» (VC); «e 
deleitãdome muyto no sabor e cheiro ou 
no comer» (S); «Se prolomgou o comer 
e o beber deleitãdose en elo» (TC); 
«o qual se deleitam em maas obras» 
(EE); «Deleitase o senhor de star cõ os 
homẽs» (VC); «dam refresco muy doçe 
e deleitasse homẽ em as posuir» (VC); 
«dãças e outras cousas vãas ẽ que me 
deleitei e algũas vezes ouue door por que 
as molheres em que me deleitaua de ver 
non me acatauam» (S); «e aparelhanse a 
obrar virtuosas cousas em que se Christo 
deleite» (VC); «aquelle pois que deseja 
de seer liure deleite se de seer quite» 
(VC); «e asi o conpri e me deleitey ẽ 
ello» (S); «a võtade que se deleyta e 
alarga en os manjares perde ha vertude 
da oraçom» (S); «porem porque se 
deleytauã na presença de Christo» (EE); 
«ẽ que me deleytey e tomey prazer sobeio 
e desordenado» (TC); «deste sacrifiçio 
se deleytou deus omnipotemte» (EE); 
«corrõpe as cousas de dẽtro do homẽ. 
que delleita as de fora» (VC); «e aginha 
passa qualquer cousa daquellas que 
aqui delleitã e atormentã» (VC); «A 
primeira he cõtinẽcia de se delleitar nos 
beẽs mũdanaaes» (VC); «delleitarse 
soomẽte naquellas cousas que som de 
deus» (VC); «porque em ella te delleitas 
muyto» (VC); «assy como Maria se 
delleitaua e auia prazer» (VC); «A 
segũda maneyra he que alguẽ nõ se 
delleite ajnda nas cousas necessarias» 
(VC); «delleitemos nos em deus» (VC); 
«Occupa te pois em oraçõ nõ te delleites 
em outra cousa» (VC); «aquelle que em 
as bẽauenturanças do mũdo se delleta» 
(VC); «e assy como a madre se delleyta 
em huũ soo filho que tẽ» (VC); «Quando 
as almas peccadoras no corpo como ẽ 
sua propia casa se delleytã» (EE); «e 
toda a obra daquelle dia delleytandose 
em Jhesu Christo» (VC); «Se o coraçõ 
tem em que se delleyte defora fica sem 
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dellectaçõ aadedẽtro» (VC); «quãto ẽ 
este mũdo nõ teẽ honde se delleytem» 
(EE); «e quãto o padre se delleytou em 
sua obediencia» (VC).

deleitável, adj. (do lat. delectabile-m). 
Que deleita; agradável. Formas: 
deleytauees (EE, 1); deleytauel (EE, 2); 
delleytauees (EE, 1). Contextos: «as 
cousas deleytauees deste mundo e da 
carne» (EE); «a outra cõsideraçõ seera 
deleytauel e allegre» (EE); «leua fruytos 
delleytauees aos homeẽs» (EE).

deleite, subs. (regressivo de deleitar). 
Deleitação; prazer; satisfação. Formas: 
deleite (S, 3; EE, 1); deleites (S, 4); 
deleyte (S, 10; EE, 5); deleytes (S, 2; 
EE, 7); delleites (EE, 1); delleyte (EE, 
2); delleytes (S, 1; EE, 1). Contextos: 
«se por cobijça de guanhar ou con deleite 
de jogar ho fazẽ» (S); «da deleite aos 
outros» (EE); «e de todos deleites do 
mundo que nom son honestos» (S); «he 
a uissom e deleyte que he em o ueer na 
ygreja que he o seu rreigno» (S); «os 
deleytes do corpo» (EE); «preguiças dos 
que dormẽ (e delleites carnaaes)» (EE); 
«mas do delleyte spiritual tanto mays he 
desejado» (EE); «aaquelles que seguem 
os delleytes da carne» (S).

deleito, subs. (do lat. delectu-m). Deleite; 
deleitação; prazer; satisfação. Formas: 
deleito (VC, 9; EE, 1); deleitos (VC, 
13; EE, 5); deleyto (VC, 4; EE, 3); 
deleytos (VC, 6; EE, 2); delleito (VC, 
10); delleitos (VC, 19; EE, 1); delleyto 
(VC, 6; EE, 1); delleytos (VC, 12). 
Contextos: «ca o sentido da carne nõ 
quer se nõ aquello que da deleito» (VC); 
«fazendo abstinencia de todollos deleitos 
e superfluydades» (VC); «a deus daua 
deleyto de todallas viãdas» (EE); «Nom 
em camas e deleytos carnaaes» (EE); 
«Quĩtamẽte porque he cobijça e delleito 
dos olhos» (VC); «desejar os delleitos do 
corpo e trabalhar por bẽ passar» (VC); «e 
em seu lugar cãbemos aquelle delleyto 
que he nas cousas spirituaaes» (VC); 

«fugamos quãto podermos dos delleytos 
do mũdo» (VC).

deleitosamente, adv. (de deleitoso + 
-mente). Com deleite; com prazer. 
Formas:  deleitosamẽte (VC, 1). 
Contexto: «nẽ o achã em terra dos que 
viuẽ deleitosamẽte» (VC).

deleitoso, subs., adj. (de deleite + -oso). 
Que ou o que deleita; deleitável; 
prazeroso. Formas: deleitosa (VC, 4); 
deleitoso (VC, 2); deleitossos (S, 1); 
deleytosa (VC, 2); deleytoso (S, 1; VC, 
1); deleytosos (S, 3); delleitosa (VC, 5); 
delleitosas (VC, 1); delleitoso (VC, 1); 
delleitosos (VC, 1); delleytosas (VC, 
3); delleytoso (VC, 4). Contextos: «e 
seja aquesta tocha de louuor tã amorosa 
e deleitosa que em ella os teus olhos ajã 
prazer de esguardalla» (VC); «nom se 
pode auer pam deleitoso» (VC); «Per 
aqueste gosto se destroyo aquelle maao 
e deleitoso gosto» (VC); «asy hos pobres 
enfermã comẽdo mãjares deleitossos» 
(S); «Oo voz deleytosa: quanta doçura e 
quãto amor troueste cõtigo» (VC); «ouue 
de comer qual quer mãjar deleytoso ou 
de grãde custa» (S); «dar aos pobres 
mãjares deleytosos de grã custa» (S); 
«geerou a nos frol muy delleitosa» 
(VC); «nẽ husou de cousas delleitosas» 
(VC); «que Jesu he nome doçe. e nome 
delleitoso» (VC); «dõde veẽ que os 
viçosos e delleitosos som imijgos da 
cruz» (VC); «as que eu dey a mym 
meesmo com minhas maãos proprias 
em as obras delleytosas» (VC); «Nom 
entendas do parayso terreal ou daquelle 
orto delleytoso» (VC).

deleixado, adj. (do part. de desleixar). 
O mesmo que desleixado: descuidado; 
desmazelado. Formas: de leixados 
(VC, 1); deleixados (VC, 1); deleyxado 
(VC, 1); delleixada (VC, 1). Contextos: 
«como por a reffeẽtamẽto e vaguar 
dos outros que serã de leixados e 
preguiçosos» (VC); «sõ remijssos e tã 
deleixados que nõ fazẽ boõas obras» 
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(VC); «nẽ foy deleyxado e remisso em 
sy» (VC); «te offereçẽ a alma delleixada 
e desoluta» (VC).

deleixamento, subs. (de desleixar + 
-mento). O mesmo que desleixamento: 
ato ou efeito de desleixar; desleixo. 
Formas:  de le ixamẽto (VC,  1) . 
Contexto: «quando homẽ per pegriça 
ou deleixamẽto começa de çessar do bẽ 
que começou» (VC).

delgadeza, subs. (de delgado + -eza). 
Qualidade do que é delgado; magreza. 
F o r m a s :  d e l g a d e z a s  ( E E ,  1 ) ; 
delguadeza (EE, 1); dellgadeza (EE, 1). 
Contextos: «ally poõe a glosa muitas 
delgadezas açerqua do sacramẽto» 
(EE); «delguadeza tanto que trespassa 
os montes» (EE); «e asi vsaua da teea 
de dentro perto da carne por dellgadeza» 
(EE).

delgado, adj. (do lat. delicatus, a, um). 
Fino; magro; estreito. Formas: delgada 
(S, 1; EE, 6); delgado (EE, 1); delguada 
(VC, 1); delguadas (VC, 1); delguado 
(VC, 1). Contextos: «E tomou este nome 
de hũa parte que esta dẽtro no estamago 
do homẽ que he delgada e toda uia vazia 
e chamase jejuũ» (S); «vistia escarlata e 
teea muyto delgada» (EE); «pola muita 
proueza resumido e delgado pareçia 
de moor ydade que elle era» (EE); «a 
qual foy delguada per proueza» (VC); 
«deuiasse guardar de vistiduras e leytos 
ou roupas de camas molles e delguadas 
ou delicadas» (VC); «Este Johane era 
vestido de huũ soo lenço ou sodayro 
delguado e sem outro forramento» (VC).

deliberação, subs. (do lat. deliberatione-m). 
Ato ou efeito de deliberar; decisão. 
Formas: deliberaçã (EE, 1); deliberaçõ 
(S, 1); deliberaçom (S, 1; EE, 1); 
deliberaçon (S, 2); delyberaçõ (S, 1). 
Contextos: «com deliberaçã grande 
se ordenou que o poouo nõ comũgue 
sob espeçia do vinho» (EE); «deixou 
estar sseus clerigos em pecado con 
deliberaçõ» (S); «Cada huũ segũdo 

prepos e ouue deliberaçom en seu 
coraçom asi faça esmola» (S); «da 
deliberaçom da humanal linhagem» 
(EE); «A primeira por deliberaçon da 
cousa que ho homẽ quer fazer» (S); 
«A terçeyra maneira de conselho he a 
sabedoria vssada ẽtre os que vyuẽ neste 
mũdo e delyberaçõ de todas as cousas 
ou de algũas muy grãdes» (S).

deliberadamente, adv. (de deliberado 
+  - m e n t e ) .  C o m  d e l i b e r a ç ã o ; 
decididamente. Formas: deliberadamẽte 
(C, 1). Contexto: «nõ he peccado se 
nõ quãdo deliberadamẽte folgaria de a 
tomar e asi» (C).

deliberar, vb. (do lat. deliberare). Decidir; 
resolver. Formas: deliberada (VC, 1); 
deliberar (VC, 1). Contextos: «mas 
per outra voõtade electiua e deliberada 
com que desejaua de star cõ Christo 
na vida eternal» (VC); «E nom se faz 
aly o exame per dar tempo de cuydar e 
deliberar» (VC).

delicadamente, adv. (de delicado + -mente). 
Com delicadeza, brandamente. Formas: 
delicadamẽte (VC, 1); dellicadamente 
(VC, 2; EE, 1); dellicadamẽte (EE, 1). 
Contextos: «porque muy delicadamẽte 
os amaua» (VC); «saistes para veer ho 
homẽ vistido dellicadamente» (EE); 
«e teea muito delgada e comia de cote 
sumptuosa e dellicadamẽte» (EE).

delicado, adj. (do lat. delicatus, a, um). 
Agradável; tenro; primoroso; brando. 
Formas: delicada (VC, 8); delicadas 
(VC, 5; EE, 1); delicado (S, 2; VC, 4); 
delicados (S, 4; TC, 1; VC, 3); dellicada 
(VC, 7; EE, 1); dellicadas (VC, 4); 
dellicado (VC, 2); dellicados (VC, 4; EE, 
3); dellycada (VC, 1); delycado (S, 1); 
delycados (S, 2). Contextos: «A virgem 
ergo tenrra e delicada de linhagem 
real nascida» (VC); «Nõ se lança em 
delicadas roupas da cama» (VC); «por 
que deuia amar o meu corpo e trabalhey 
pollo teer muy delicado e nom o submiti 
nem sujuguey ao senhorio da alma» 
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(S); «Pequey por gula ẽ meu coraçõ 
cobijçando manjares delicados e muytos 
alen dos que a natura rrequere (S); «e 
trabalhamse moyto ẽ como aiã maniares 
custosos e delicados dos quaaes nacem 
luxuria» (TC); «responde que por 
ha dellicada cõpreysam da natureza 
sua» (EE); «onde o veeo Johanne nõ 
comendo cousas dellicadas» (VC); «e he 
menos dellicado manjar que os outros» 
(VC); «comendo doçes e dellicados 
manjares» (EE); «nem vinhos prezados 
e dellicados» (VC); «(E poseronlha na 
cabeça) muy reuerenda e muy dellycada 
e terna» (VC); «E deue cõsiderar a 
pessoa do pobre sse he delycado ou non» 
(S); «pero nõ lhe deuemos dar manjares 
delycados e deleytosos» (S).

delicadura, subs. (de delicado + -ura). 
Brandura; moleza; preguiça. Formas: 
delicaduras (VC, 1). Contexto: «viuẽdo 
ẽ molluras e delicaduras» (VC).

delicamento, subs. (de delicar + -mento; 
delicar, do lat. medieval delicare). 
Brandura; moleza; preguiça. Formas: 
dellicamento (VC, 1); dellicamẽto (VC, 
1). Contextos: «nem com dellicamento 
do corpo: nem com occiosidade» (VC); 
«e aquelle que he coixo per mollura e 
dellicamẽto» (VC).

deligentemente, adv. O mesmo que 
diligentemente. Formas: deligẽtemẽte 
(S, 1). Contexto: «mais a pesoa qual 
e quen e de que calidade he deue 
deligẽtemẽte pregũtar» (S).

delir, vb. (do lat. delere, destruir). 
Dissolver; desfazer. Formas: seja 
delida (RP, 1). Contexto: «a triaga seja 
delida em ho vaso ou copo em que ha 
tomares» (RP).

delito, subs. (de delictu-m). Crime; falta; 
maldade. Formas: delicto (S, 2); delictos 
(C, 2; EE, 1); delitos (S, 1; TC, 1); 
delyctos (S, 1). Contextos: «e a outros 
que cometen alguũ delicto põenos em 
prissões» (S); «antre muytos furtos e 
delictos que auia cometido» (EE); «som 

criminosos de taees delitos» (S); «E ẽ 
delitos e ẽ riquezas tẽporaaes» (TC); «O 
.xv. que nom cura de punir e correger 
delyctos por comprazer ao pouoo» (S).

delo, prep. + pron. pess. (do lat. de + 
illud). Disso; daquilo. Formas: dello (S, 
5; TC, 1; VC, 62; HV, 1; C, 8; EE, 2); 
dellos (VC, 1); delo (S, 2; TC, 1; VC, 2). 
Contextos: «nom avendo vontade dello» 
(S); «per qualquer guisa que fose peço 
dello absoluiçõ» (TC); «os humildosos 
ouuerõ dello noticia» (VC); «E vsou 
bem dello» (EE); «porque ja desesperada 
he a correiçõ dellos» (VC); «E pois o 
que ho tem he theudo a o rrestetuir nõ 
pode fazer esmola delo» (S); «el rey foi 
muyto sanhudo delo e cõ noio deitouse 
em cama» (TC); «como quer que nom 
fosse delo sabedor» (VC).

delúvio, subs. O mesmo que dilúvio. 
Formas: deluuio (VC, 2). Contextos: 
«e depois daquelle grãde destroymẽto do 
deluuio foy scolhida de deus hũa grande 
multidom de justos» (VC); «Ex aqui a 
porta que foy feita em meo da archa de 
Noe. per a qual entram as animallias que 
nõ auiam de pereçer em o deluuio» (VC).

demais, adv. (do lat. de + magis). Além 
disso; em demasia. Formas: de mais 
(VC, 3; EE, 2); de mays (EE, 1); demais 
(TC, 5; EE, 2). Contextos: «aquello que 
for de mais fique a elles» (VC); «depois 
que chegar a veer deus nõ curaremos 
de mais porque esta he a fim de todo 
querermos veer deus» (VC); «julgauam 
seerlhes de mays jnfiees» (EE); «E iaiũe 
demais as quarta feyras a pã e agoa por 
sete anos» (TC); «pareçerya a alguũ que 
esto se fez por demais» (EE). 

demais (os), pron. ind. (de os + demais). 
Os outros; os restantes. Formas: os de 
mais (RP, 1). Contexto: «e as vezes 
apostema e jsto em os de mais» (RP).

demanda, subs. (segundo uns, do francês 
demande; segundo outros, regressivo de 
demandar). Ato ou efeito de demandar; 
ação judicial; litígio; disputa. Formas: 
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demãda (S, 1; VC, 11; EE, 2); demãdas 
(S, 2; VC, 4; C, 1; EE, 1); demanda (S, 
1; VC, 5; C, 1; EE, 6); demandas (S, 3; 
C, 3; EE, 5). Contextos: «E os vogados, 
sse por sua culpa se perde a demãda por 
nom seerẽ sufiçientes ou por negligẽçia» 
(S); «E antre ellas foy feita grãde demãda 
e contenda» (VC); «He aqui muy boõa 
demãda que pedem a morada e pratica 
de deos» (EE); «dizẽ os decretos que 
das acções e demãdas algũas ssom de 
booa fee que he ygaldade e outras de 
dereito scprito» (S); «som occupadas em 
demãdas e preitos» (VC); «non aceyta 
deos nossos clamores e demãdas sem 
que procedam de coraçõ limpo» (EE); 
«aaquele a quem he posta demanda de 
seruo» (S); «tomã e roubam cõ demanda 
e engano» (VC); «se nõ for vaga per 
morte, ou renũçiaçam, ou demanda» (C); 
«perdensse as demandas e asi han culpa» 
(S); «se seguem grandes demandas 
cada dia» (C); «por que ho homem nom 
duuide da demanda deuina» (EE); «vijra 
em o tẽpo de demandas e guerras» (EE).

demandador, subs. (do lat. medieval 
demandatore-m). Aquele que demanda; 
requerente. Formas: demãdador (C, 
1); demãdadores (S, 1); demandadores 
(S, 1). Contextos: «e o demãdador 
perseuera mays em ho demãdar» (C); 
«escomũgam e querem ser demãdadores 
e juizes» (S); «tomãlhes sseus beẽs 
sem dar semtẽça ou elles julgan e dan 
sentença qual quer e son demandadores 
e juyzes» (S).

demandar, vb. (do lat. demandare). 
Chamar; requerer; pedir; exigir; pergun-
tar; processar judicialmente alguém; 
procurar. Formas: auiam demãdado (S, 
1); de mãdaaes (VC, 1); de mãdando 
(VC, 1); de mãdar (VC, 1); de mandar 
(VC, 1); de mandara (VC, 1); de man-
dauam (VC, 1); demãda (S, 4; TC, 3; VC, 
26; EE, 1); demãdã (VC, 4); demãda lhe 
(VC, 1); demãdaae (VC, 2); demãdaaes 
(VC, 5); demãdade (VC, 1); demãdado 

(VC, 2); demãdãdo (VC, 4; EE, 1); 
demãdado sera (TC, 1); demãdaes (HV, 
1); demãdalhe (VC, 1); demãdalla (TC, 
1; VC, 1); demãdallo (EE, 1); de-
mãdallos (VC, 1); demãdam (S, 1; VC, 
3); demãdamos (S, 3; VC, 4); demãdan 
(S, 1); demãdando (S, 1; VC, 2); de-
mãdando lhe (VC, 1; EE, 1); demãdar 
(S, 18; TC, 3; VC, 29; C, 7; EE, 9); de-
mãdar nos ha (VC, 1); demãdara (S, 1; 
VC, 4; EE, 1); demãdaras (VC, 1); 
demãdarẽ (VC, 2); demãdarem (VC, 1; 
C, 1); demãdaremos (VC, 2); demãdares 
(VC, 1); demãdariã (S, 1); demãdarmos 
(VC, 4); demãdarõ (VC, 7); demãdarom 
(VC, 2); demãdaron (S, 2); demãdas 
(VC, 6); demãdase (S, 2); demãdasse (S, 
1; VC, 2); demãdassẽ (EE, 1); demãdas-
sem (VC, 2); demãdassemos (VC, 1); 
demãdaste (VC, 1); demãdastes (VC, 2; 
EE, 1); demãdaua (S, 1; VC, 11); de-
mãdauã (VC, 5); demãdauam (VC, 1); 
demãdauan (S, 1); demãdayo (HV, 1); 
demãde (S, 3; VC, 5); demãdẽ (S, 1); 
demãdees (VC, 1); demãdemos (VC, 1); 
demãdes (S, 1; VC, 2); demãdey (VC, 
1); demãdou (TC, 2; VC, 6; EE, 1); de-
mamda (S, 1); demamdar (S, 3); dema-
mde (S, 1); demanda (S, 3; VC, 15; EE, 
3); demandã (S, 1; VC, 13); demandaae 
(VC, 2); demandaaes (VC, 1); deman-
dado (VC, 2); demandãdo (VC, 1); de-
mandala (S, 1); demandallo (VC, 1); 
demandam (S, 1; VC, 3); demandamos 
(S, 3; VC, 8); demandan (S, 2); deman-
dando (VC, 6; EE, 2); demandandoo 
(VC, 1); demandãno (VC, 1); demandar 
(S, 16; TC, 3; VC, 15; C, 1; EE, 3); de-
mandara (S, 1; TC, 1; VC, 1); demandarẽ 
(VC, 3); demandarem (TC, 1; VC, 4); 
demandares (EE, 1); demandariam (EE, 
1); demandarlho (S, 1); demandarmos 
(VC, 2); demandarno ha (VC, 1); deman-
darõ (S, 1; VC, 2); demandarom (VC, 2; 
EE, 1); demandas (VC, 3); demandase 
(VC, 1; EE, 1); demandasse (VC, 1); 
demandassem (VC, 4); demandassemos 
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(VC, 1); demandaua (VC, 10); deman-
dauã (VC, 8); demandauam (VC, 5); 
demande (S, 2; TC, 1; VC, 1); demandẽ 
(S, 1; C, 1); demandea (S, 1); demande-
mos (VC, 2); demandes (VC, 1); deman-
dou (TC, 1; VC, 4; HV, 1; EE, 1); de-
mandoulhes (VC, 1); ffose demandado 
(S, 1); for demãdada (VC, 1); for de-
mãdado (S, 1; VC, 1); for demandado 
(S, 1); fose demãdado (S, 1); fosse de-
mandado (S, 1); he demãdada (VC, 1); 
he demandado (VC, 1); seer demandado 
(VC, 2); seja demãdado (VC, 1); sejamos 
demãdados (EE, 1); ser demãdado (S, 1); 
ser demãdados (S, 1); ser demandado (S, 
2); sera de mãdado (VC, 1); sera de-
mãdado (VC, 3); sera demandado (VC, 
2); sserã demãdadas (S, 1). Contextos: 
«ssaluo sse ante que lhes uiesse a loucu-
ra ho auiam demãdado» (S); «aos quaaes 
bẽ se da em resposta nõ sabees que de 
mãdaaes» (VC); «ja cada dia choraria-
mos de mãdando e soplicando a deus» 
(VC); «e ẽ o meyo deuera de soplicar e 
de mãdar» (VC); «porque em quanto diz 
bẽ cedo per a manhaã significa o feruor 
de buscar e de mandar o senhor» (VC); 
«Entõ nõ de mandara Pillatos ergo rey 
es tu» (VC); «Ou de mandauam signal 
do çeeo» (VC); «quem iaz com sua 
molher com emtençõ de fazer fylhos ou 
se lho ela demãda e nom tem outra 
maneyra, nom peca» (TC); «demãda 
merito de boõas obras» (EE); «quere-
lãdose dos que fazẽ opressom e demãdã 
ajuda aos afficados e apressurados» 
(VC); «demãda lhe tu grãdes coymas» 
(VC); «pedide e reçeberees. demãdaae 
e acharees» (VC); «mas preguntoulhes 
que demãdaaes porque lhes desse» 
(VC); «demãdade e acharedes tocaae e 
abrirvos hã» (VC); «cõ razõ lhes era 
requerido e demãdado» (VC); «(e de-
mãdãdo) cõ a boca que sejaaes» (EE); 
«Verdade uos digo que demãdado sera 
a esta geeraçõ o sangue dos prophetas» 
(TC); «Senhor emperador nom vos en-

tregarey a çidade da maneyra que a vos 
demãdaes nẽ em outra maneyra» (HV); 
«e demãdalhe que se nõ agraue» (VC); 
«ou faz alguũs autos asy como demãdal-
la ou fazella demãdar ou lhe prazeria de 
a ouuir» (TC); «pode empero demãdallo 
em duas maneiras» (EE); «e assy em 
nome da comunidade bem lhes cõuẽ 
demãdallos» (VC); «quando lhe de-
mãdam por Deus» (VC); «dizemsse noue 
vezes por noue maneiras que demãda-
mos a misericordia de Deus» (S); «E 
destes taees beẽs demãdan os sanctos 
segũdo ho que diz Dauid» (S); «nẽ aue-
ria mester rrecõçiliaçon demãdando ho 
diuido ella ou elle» (S); «Mas quãdo 
acham ẽpedimẽto denunçiamlho de-
mãdando lhe comselho e ajuda» (EE); 
«nõ podem dar testemunho nẽ podẽ 
demãdar nẽhuũ a iuyzio» (TC); «e o 
demãdador perseuera mays em ho de-
mãdar» (C); «e se nõ demãdar nos ha 
elle todo aquello que deuemos» (VC); 
«E nõ demãdara dos mandamẽtos nem 
doutra coussa» (S); «e nõ lhe demãdaras 
cousa algũa por teus mereçimẽtos» 
(VC); «e ajuda aos que o demãdarẽ 
liurar o mingoado das maãos do podero-
so» (VC); «E ysso mesmo se demãdarem 
os clerigos que moram nos coutos da dita 
nossa ygreja» (C); «e per que maneyra 
demãdaremos vinguãça de nos mees-
mos» (VC); «Se perventura demãdares 
porque viuia Jhesu Christo desta manei-
ra?» (VC); «E alguũs demãdariã pois 
que Deus todalas cousas sabe» (S); 
«porque se principalmẽte demãdarmos 
a gloria de deus e a participaçõ do seu 
regno» (VC); «e o ajudoyro que demãda-
rõ pera scaparẽ som os rogos de todollos 
sanctos» (VC); «E outorgou o senhor 
aquello que demãdarom» (VC); «ajuda 
e fauor a alguũs homens e molheres que 
ho demãdaron auendoo mester» (S); 
«nẽguẽ pero da quelles lhe disse que 
demãdas ou que fallas cõ ella?» (VC); 
«E se alguũ ouuese feito voto simplez e 
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demãdase a sua cura ou a outro sabedor 
sse poderia cassar» (S); «ẽpero se fosse 
preyto que alguũ demãdasse algũa por 
molher ou algũa a outro por marido» (S); 
«e os mais velhos acõselharõ ao pouoo 
que demãdassẽ a Barrabas e matassẽ a 
Jhesu» (EE); «e auẽdo fiuza demãdassem 
a Christo que os curasse» (VC); «para 
que nos demãdar que orassemos e de-
mãdassemos em ella se nos quisera ou-
uir» (VC); «de guisa que as cousas que 
demãdaste aos teus discipollos. eu as 
possa arremedar» (VC); «nõ sooes perto 
he a redẽpçõ que demãdastes e buscas-
tes» (VC); «porque nom demãdaua saluo 
a gloria e louuor do padre» (VC); «De-
mãdauã signal nõ por o creerẽ nẽ por o 
honrrarẽ» (VC); «porque aquelles bus-
cauam e demãdauam em caminhamento 
aos homeẽs» (VC); «as tres molheres 
demãdauan a Jhesu Christo a porta do 
muymẽto» (S); «mas demãdayo aquelle 
que mao cõselho vos deu» (HV); «amte 
ho deue amoestar que ho non demãde» 
(S); «como quer que mais seguro he que 
demãdẽ liçença ao papa» (S); «nem 
leuees peitas nem demãdees talhas nẽ 
dadeuas ou seruiços» (VC); «A terceira 
he que nos deuemos guardar que nõ 
demãdemos a deus» (VC); «e non me 
demãdes mais» (S); «hũa cousa demãdey 
ao senhor» (VC); «Ainda a huũ mãcebo 
disse e era seu discipolo que cõ ele ãdaua 
e lhe demãdou lecẽça para ir soterrar seu 
padre» (TC); «Na terçeira diz: dona 
nobis pacem, que significa que demamda 
paz por a carne e ssangue de Jhesu Chris-
to» (S); «E se ho demamdar pubricamẽte, 
deuelho dar» (S); «o que fezer oraçom 
non duuide nehũa coussa, demamde 
avendo ffe» (S); «A ssegũda quando 
procura e demanda manjares preciosos 
e deleytosos» (S); «porem aqui se de-
manda porque ja primeiro nõ forom a 
pescar» (EE); «quãdo lhe demandã por 
Deus» (S); «mas buscaae e demandaae 
por o regno da graça» (VC); «buscaaes 

e demandaaes vos» (VC); «foy deuota-
mente demandado per Naamam Syro» 
(VC); «Aquelle demandãdo o çeeo 
deuidio o ryo de Jurdam» (VC); «mas 
demandala a Deus ou a juiz que esta en 
logar» (S); «nõ cõuem a alguẽ demãdar 
o seu: mas demandallo cõ caridade» 
(VC); «demandam em seu nome aos 
padrinhos» (S); «aqui demandamos 
parte e companhia» (S); «E se o pecado 
he occulto ou lho demandan en pubrico 
ou em escondido» (S); «a nehuũ deman-
dando (humildoso)» (EE); «demandan-
doo pera o sepultar» (VC); «E se alguũ 
direyto teem em elles demandãno» 
(VC); «Porque entom lhes deue deman-
dar lyçemça pera outro logar mais des-
creto» (TC); «Antre aquele que diz mal 
e o que o ouue de grado nom sey qual 
deles demandara Deus mays» (TC); 
«com muytas opressoões de lhes 
demandarẽ cousas temporaaes» (VC); 
«o sacerdote deue de dar a peemdença 
em qualquer tempo que lha deman-
darem» (TC); «qual quer cousa que de-
mandares» (EE); «Pello qual diz Gry-
sostomo, que demandariam os que 
cõsygo tinham todo ho bem» (EE); «E 
depois que a conheçer, deuelhe dar o 
debito, mas non demandarlho» (S); 
«como nom nos dara todallas cousas que 
demandarmos» (VC); «o qual nos me-
tera no carçer do inferno e demandarno 
ha a pẽna» (VC); «quãdo lhe demanda-
rõ qual era o mayor mãdamento da ley» 
(S); «e demandarom que lhes liurasse 
Barrabas» (VC); «Nem ajas reçeo de 
nom jmpetrares o que demandas» (VC); 
«o senhor outorguaria todallas cousas 
que deuudamente demandase aquelle 
que nom desprezassem de guardar a 
preytisya» (VC); «affeiçõ e desejo afi-
cado demandasse» (VC); «Por dia da 
pascoa tijnha o presidente costume 
cadahuũ ãno leixar e soltar ao poboo huũ 
dos presos qual elles demandassem» 
(VC); «Tu que nos outorguaste que de-
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mandassemos outorgua nos que ache-
mos» (VC); «a ordenança demandaua 
que aaquella ora que elle tolhera e çar-
rara a porta do parayso a Adam quando 
pecara» (VC); «porque de dentro na 
consciencia demandauã per onde prazia 
a deus que tornassem» (VC); «logo deu 
conselho e remedio de saluaçom aaque-
lles que o demandauam» (VC); «Quem 
se bem quyser cõfessar demande clerigo 
sesudo que lhe sayba dar peemdença 
uerdadeira» (TC); «pera estes taees que 
demandẽ liçença do seu rector» (S); «o 
aprema que lha de ou demandea a elle» 
(S); «E nos pois nom tomemos nem 
demandemos os louuores de nos mees-
mos» (VC); «ora sejã dereitos ou outras 
quaaes quer cousas (nõ lhas demandes) 
per preito» (VC); «A .xi. se demandou 
algũa cousa per engano» (TC); «E por-
que alguũs delles ajnda duuidauam de-
mandoulhes se tijnham algũa cousa para 
comer» (VC); «quanto lhe ffose deman-
dado por dilatar e alongar a morte» (S); 
«quando nos for demãdada cõta e razõ 
das cuydações escõdidas dos nossos 
coraçoões» (VC); «A quarta que deue 
dar testymunho de sua pendença sse lhe 
for demandado» (S); «E sse alguũs sen-
do casados lhes fose demãdado em se-
ruo» (S); «ou forçarlhe a molher e lhe 
fosse demandado se sabia dalguũ destes 
escõdidos malfeitores» (S); «e a sua cura 
e a saude he demãdada e requerida ao 
senhor per sua madre» (VC); «em a 
oraçõ dominica he demandado cada dia 
o pam ou mãtijmẽto cotidiano» (VC); 
«porque a elle praz de lhe seer deman-
dado aquello que nos pedimos» (VC); 
«ajnda que o homẽ nõ seja demãdado nẽ 
requerido» (VC); «Por que nom sejamos 
demãdados com este mundo» (EE); «non 
lhe deue ser demãdado mais de quanto 
posa pagar» (S); «nom podẽ ser demãda-
dos nẽ trazidos a juyzo ssaluo ante o juiz 
eclesiastico» (S); «pode ser demandado 
ante os juizes» (S); «e da sua maão sera 

de mãdado seu sangue» (VC); «porque 
aquelle que foy dado muyto: muyto lhe 
sera demãdado» (VC); «mais lhe sera 
demandado» (VC); «peca e lhe sserã 
demãdadas no dia do juizo» (S).

demasia, subs. (do cast. demasía). O que 
está em excesso. Formas: demasia 
(EE, 7); demasya (EE, 7). Contextos: 
«Maria fosse muito ẽ demasia affrigida 
da paixam do seu filho» (EE); «da 
demasia do cuydado em gardar» (EE); «a 
paixõ de Christo foy em demasya causa 
da conuersom das gentes» (EE); «Em 
demasya me allegrey porque mereçi seer 
feyto sacrificio de Christo» (EE).

demasiadamente, adv. (de demasiado + 
-mente). Em demasia. Formas: dema-
siadamente (EE, 1); demasiadamẽte (EE, 
2). Contexto: «e assy demasiadamente 
lhe fezerom desto pregũta» (EE); «muito 
demasiadamẽte ẽpidẽ vijr aa çea çelles-
tial» (EE).

demasiado, adj., adv. (de demasia + -ado). 
Que é demais; excessivo; desregrado. 
Formas: demasiada (EE, 3); demasiadas 
(EE, 1); demasiado (EE, 5); demasiados 
(EE, 5); demasyado (EE, 3). Contextos: 
«Passaram de aguas de neues aa queẽtura 
demasiada» (EE); «guardãdo vos das 
yguarias delicadas e demasiadas» 
(EE); «Os quaaes vem de demasiado e 
desordenado comer» (EE); «como som 
os luxuriosos e comedores demasiado» 
(EE); «Nom em comeres demasiados e 
bebediçes» (EE); «quãto ao demasyado 
beber» (EE).

dementes, loc. adv. (de de + mentes). 
Entretanto. Formas: demẽtes (VC, 1). 
Contexto: «vijnra aquelle que deuiamos 
de sperar teem demẽtes para o oriente: o 
nosso homẽ dedentro .s. a alma» (VC).

demerecer, vb. O mesmo que desmerecer. 
Formas: demereçeo (VC, 1). Contexto: 
«Pois que o home foy aquelle que 
mereçeo ou demereçeo pareçe que a alma 
e o corpo forõ» (VC).

demérito ,  subs. (do lat.  medieval 
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demeritu-m). O mesmo que desmérito: 
desmerecimento. Formas: de meritos 
(VC, 2); demerito (VC, 3); demeritos 
(S, 1; VC, 6). Contextos: «e por seus 
de meritos sejã dãpnados» (VC); «e se 
algũa vezes por meus de meritos nõ fores 
reçebido ẽ elle nõ te queiras asanhar 
cõtra my» (VC); «e qual for achado em 
a morte quanto ao merito e demerito» 
(VC); «Ca a desperãça e confiança 
dos demeritos e pecados madre he de 
desesperança dos galardõees» (S); «os 
quaaes segũdo os demeritos de seus 
pecados quãto em elles he» (VC).

demingo, subs. O mesmo que domingo. 
Formas: demĩgo (EE, 1); demingo 
(EE, 1). Contextos: «ho qual he tã bẽ 
do demĩgo de ramos» (EE); «o primeiro 
de octubro em demingo na xiij. lũa. na 
v. jndiçõ» (EE).

deminuição, subs. (do lat. deminutione-
-m). O mesmo que diminuição: ato ou 
efeito de diminuir; redução. Formas: 
deminuyçom (EE, 1). Contexto: «e tal 
sayr de quentura empide o mouimento 
nos membros, e causa en elles demi-
nuyçom» (EE).

deminuir, vb. O mesmo que diminuir. 
Formas: deminuyda (EE, 1). Contexto: 
«de todo nam soo deminuyda» (EE).

deminutivo, adj. O mesmo que diminutivo. 
Formas: deminutiuo (VC, 1). Contexto: 
«nom he chamado rey: mas regullo 
pequeno e deminutiuo» (VC).

demo, subs. (do grego δαίμων, ονος, pelo 
lat. daemon, onis). Diabo; demónio. 
Formas: demo (TC, 3; VC, 113; EE, 
1); demõees (VC, 1); demoes (VC, 2); 
demões (TC, 1; VC, 4); demoẽs (VC, 
2); demooẽs (VC, 1); demoões (VC, 
26); domoões (VC, 1). Contextos: 
«he sandeu e filho do demo usãdo de 
agoiros» (TC); «vsando visoões do 
demo» (EE); «e os demõees tremẽ 
quando digo Aue Maria» (VC); «aos 
demoes que som ẽ aquesto enxecutores 
da justiça diuinal» (VC); «usam de 

sperimentos pera chamarem os demões 
pera fazerem outros maleficios» (TC); 
«e o asopramento dos maaos homẽs e 
dos demoẽs» (VC); «Onde he de notar 
que os demooẽs tẽ seus officios mujto 
ordenados pera mal» (VC); «aquelles a 
que es obrigado s. os demoões» (VC); 
«os domoões que andam per os aares da 
natureza spiritual aguçosos e ligeyros 
pera os maaos» (VC).

demoníaco, adj. (do lat. daemoniacus, a, 
um). Do demónio; diabólico. Formas: 
demoniaca (VC, 1); demoniaco (VC, 
2). Contextos: «e por tãto diziã que os 
millagres feitos per Christo se faziã per 
arte magica e demoniaca» (VC); «Ou 
lhe chamauã demoniaco» (VC); «Se o 
padre das cõpanhas e senhor chamarõ 
demoniaco» (VC).

demoniado, adj. O mesmo que demoni-
nhado. Formas: demoniados (VC, 1). 
Contexto: «som os homẽs tẽptados e de-
moniados ou enguanados por elle» (VC).

demoninhado, subs., adj. (do lat. medieval 
demoniatus, a, um). Que ou o que está 
possuído pelo demónio; possesso. 
Formas:  demaninhados (EE, 1); 
demoninhada (VC, 1); demoninhado 
(S, 2; VC, 13; EE, 3); demoninhados (S, 
1; VC, 10; HV, 1; EE, 4); demonjnhado 
(VC, 5); demonjnhados (VC, 6); 
demonynhado (EE, 1); demonynhados 
(S, 1); demuninhados (S, 1). Contextos: 
«donde poõe a glosa como ãtes do aduẽto 
de Christo auiam muytos demaninhados» 
(EE); «nõ tenho eu filha que seja 
demoninhada» (VC); «o torto, o leproso, 
demoninhado, furioso» (S); «que era 
samaritano demoninhado» (VC); «E 
outros diziã que era demoninhado» 
(VC); «e he demoninhado quando 
cobijça de seer deus» (VC); «huum 
demoninhado foy preguntado por huũ 
homem, se apraz mays ao diaboo ha 
escomunhom» (EE); «e os homẽs 
demoninhados forom saãos» (VC); 
«saarando todos os demoninhados» 
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(EE); «e agora o faagauã ora o chamauã 
meestre ora demonjnhado» (VC); «ca 
era demonjnhado ajnda» (VC); «ou em 
corpo assy como faz aos demonjnhados» 
(VC); «E daqui se toma que os que forõ 
demonjnhados» (VC).

demónio, subs. (do grego δαιμόνιον, pelo 
lat. daemoniu-m). Anjo mau; diabo. 
Formas: demonio (VC, 93; EE, 1); 
demonios (VC, 148; EE, 5); demonjo 
(VC, 2); demonyo (VC, 5; EE, 8); 
demonyos (VC, 3; EE, 6). Contextos: 
«Aquella alma he atormẽtada do 
demonio» (VC); «grande demonio he o 
pecado» (VC); «os apostollos e outros 
catholicos deytarom demonios» (EE); 
«cõpre que o demonjo nom lançe dentro 
em nosso coraçõ algũas das suas seetas 
de fogo» (VC); «samaritano es e teẽs 
demonyo» (EE); «porque aly stam os 
demonyos rugintes que querem destroyr 
a alma» (VC).

demonstração, subs. (do lat. demonstra-
tione-m). Ato ou efeito de demonstrar; 
prova; evidência. Formas: demons-
traçom (VC, 1); demõstraçõ (VC, 2). 
Contextos: «porque vijã euidente de-
monstraçom» (VC); «E faz demõstraçõ 
Christo ẽ tres cousas» (VC); «A questa 
he hũa demõstraçõ e prouaçõ da uerdade 
que se nõ pode contradizer» (VC).

demonstrar, vb. (do lat. demonstrare). 
Apresentar; provar; fazer ver. Formas: 
demonstrãdo (VC, 1); demonstralhes 
(VC, 1); demonstrando (VC, 1); 
demonstroulhe (VC, 1); demõstra (VC, 
1); demõstrã (VC, 1); demõstrãdo (VC, 
3); demõstrando (VC, 1); demõstrar 
(VC, 5); demõstrou (S, 1; VC, 1). 
Contextos: «demonstrãdo que se 
requere limpeza spiritual pera tomar 
a dicto sacramẽto» (VC); «e segũdo 
nosso poder e geito encamjnhallos e 
demonstralhes o camjnho da vida» (VC); 
«demonstrando e insinãdo que quando 
nos formos em algũa necessidade ou 
pressura» (VC); «demonstroulhe as 

maãos e o lado» (VC); «E aquesto 
demõstra per semelhãça de huũ rey que 
quer cometer bathalha cõtra outro rey» 
(VC); «Em Christo demõstrã poderio 
real per ouro» (VC); «mas o senhor 
respõdeo a seu pẽsamẽto demõstrãdo per 
esto que era deus» (VC); «demõstrando 
o misterio e ffe da trindade» (VC); 
«foyse cõ trigança por demõstrar que 
a virgẽ nõ deue morar ou deteerse em 
lugar pubrico» (VC); «por demõstrar 
açerca de nos juyzo da diuinal piedade e 
merçee» (VC); «aos quaees se demõstrou 
viuo ẽ muitas maneiras» (S).

demorar, vb. (do lat. medieval demorare, 
por  demorar i ,  f i ca r ) .  Hab i ta r ; 
permanecer. Formas: demorar (VC, 
1); demorarẽ (VC, 1); demorares (VC, 
1). Contextos: «per tal infirmidade 
como esta que demorar em carçer 
nõ aueras pequena perda se fores 
apeguado aas cousas baixas» (VC); «e 
quã allegre he demorarẽ os jrmaãos em 
huũ e jũtamente» (VC); «deuas auer 
tam grande prazer como demorares cõ 
deus» (VC).

demostração ,  subs. O mesmo que 
demonstração. Formas: demostraçã (EE, 
1); demostraçam (EE, 2); demostraçõ 
(VC, 38; EE, 8); demostrações (EE, 
1); demostraçom (VC, 12; EE, 5); 
demostraçon (EE, 1); demostraçoões 
(VC, 3;  EE, 3) .  Contextos:  «a 
demostraçã gloriosa (do grãde deus 
e saluador)» (EE); «mas quanto aa 
demostraçam em quanto sua sapiencia» 
(EE); «sygnifica a demostraçõ e apariçã 
feyta a Pedro» (EE); «ẽpero nom se 
lee nos euãgelhos mais demostrações 
depoys da sua resurreiçã» (EE); «e a 
demostraçom de aguuçoso ensinador 
he a ygreja chea de gẽte» (VC); «pello 
qual se mostra que esta demostraçon 
se fez em Gallilea» (EE); «e assy esta 
demostraçõ se diz terçeira nõ en ho 
numero das demostraçoões» (EE).

demostrador, adj. (do lat. demonstratore-
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-m). O mesmo que demonstrador: que 
demonstra; revelador. Formas: demos-
trador (RP, 1); demostradores (VC, 1). 
Contextos: «esta antre o dedo demos-
trador e ho dedo polegar» (RP); «sejam 
demostradores de todos meus desejos e 
affeyçoões» (VC).

demostramento, subs. (de demostrar + 
-mento). Ato ou efeito de demostrar ou 
demonstrar; demonstração. Formas: 
demostramento (VC, 2); demostramẽtos 
(VC, 1). Contextos: «E porem em 
como logo ao demostramento do seu 
poderio se nom conuertessem logo se 
lhes offereceo que o prendessem per sua 
voontade» (VC); «por demostramento 
de sy meesmo» (VC); «per aquestes 
demostramẽtos ẽ ty demostraste» (VC).

demostrança, subs. (de demostrar + 
-ança). Demonstração. Formas: de 
mostrãça (VC, 1); demostrãça (VC, 
1); demostrança (VC, 2; EE, 1); 
demostranças (VC, 1). Contextos: 
«nõ se podẽ conhoçer per pallauras e 
de mostrãça defora» (VC); «pelleam a 
falsidade cõ demostrãça de virtudes» 
(VC); «O tomar das alãpadas he 
demostrança das obras pera que sejam 
emxẽplo a outros» (EE); «e per grandes 
e desuayrados e multiplicados ditos 
e demostranças. aleuantasse nossos 
entendimentos aa ffe» (VC).

demostrar, vb. O mesmo que demonstrar. 
Formas:  de mostra (VC, 2); de 
mostrando (VC, 2); de mostrar (VC, 1); 
de mostrou (VC, 1); demostra (S, 16; 
VC, 206; EE, 17); demostrã (VC, 20); 
demostra lhe (VC, 1); demostra nos 
(VC, 1); demostra se (VC, 1); demostrã 
se (VC, 1); demostra te (VC, 1); 
demostraaes (VC, 1); demostrada (VC, 
5); demostrado (VC, 7); demostrãdo 
(VC, 33; EE, 3); demostrãdo lhe (VC, 1); 
demostrãdolhe (VC, 1); demostrãdolhes 
(VC, 3); demostrãdonos (VC, 1); 
demostrados (EE, 2); demostrãdosse 
(VC, 1); demostrallahas (VC, 1); 

demostrallo (VC, 1); demostram 
(VC, 7; EE, 1); demostrame (VC, 1); 
demostramola (VC, 1); demostramos 
(VC, 1);  demostramse (VC, 1); 
demostrando (VC, 40); demostrando 
lhe (VC, 1); demostrandose (VC, 1); 
demostrano (VC, 1); demostranos (S, 
1); demostrao (VC, 3); demostrar (S, 
5; VC, 171; EE, 20); demostrar se 
(VC, 1); demostrara (VC, 6; EE, 1); 
demostrarã (VC, 1); demostraralhe (VC, 
1); demostrardes (VC, 1); demostrarẽ 
(VC, 4);  demostrarem (VC, 4); 
demostrares (VC, 1); demostraria (VC, 
1); demostrarõ (VC, 5); demostrarse (EE, 
1); demostras (VC, 3); demostrase (VC, 
5); demostrãse (VC, 1); demostrasem 
(S, 1); demostrasse (VC, 22; EE, 4); 
demostrassem (VC, 1); demostrasses 
(VC, 1); demostraste (VC, 9); demostrate 
(VC, 1); demostraua (HV, 1; VC, 29; 
EE, 4); demostrauã (VC, 5; EE, 1); 
demostrauãlhe (EE, 1); demostraualhes 
(VC, 2);  demostrauam (VC, 2); 
demostrauase (VC, 1); demostrauasse 
(VC, 2); demostre (VC, 12; EE, 1); 
demostrẽ (VC, 1); demostrem (EE, 1); 
demostremos (VC, 3); demostres (VC, 
2); demostro (VC, 2); demostrou (S, 1; 
VC, 78; EE, 3); demostrou nos (VC, 
1); demostrouho (VC, 1); demostroulhe 
(VC, 1); demostroulhes (VC, 2); 
demostrounos (VC, 1); demostrouo (VC, 
2); demostrouse (VC, 3); foy demostrada 
(VC, 6); foy demostrado (VC, 2); foy 
lhes demostrado (VC, 1); he demostrada 
(VC, 2); he demostrado (VC, 3); seer 
demostrada (VC, 1); seja demostrada 
(VC, 1); seja demostrado (VC, 3); sera 
demostrada (VC, 1); sõ demostrados 
(VC, 1); som demostradas (VC, 1; EE, 
1); som demostrados (EE, 1). Contextos: 
«Onde de mostra que nõ fallaua soomẽte 
aos discipollos» (VC); «Chamou filho 
de Abrahã ao mayor da questa casa de 
mostrando que ja nõ era publicano» 
(VC); «Quis pois o senhor de mostrar 
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ẽ aquesta allagua a figura do baptismo» 
(VC); «ca os judeus de mostrou per o 
regno que lhes foy tirado» (VC); «Ethica 
demostra e enssyna ao homẽ os costumes 
quanto a ssy mesmo como deua uiuer» 
(S); «Aquelles que som filhos daqueste 
mũdo nõ se demostrã claramẽte» (VC); 
«e demostra lhe os tormẽtos que estã 
aparelhados aos maaos e da esperança de 
perdõ» (VC); «demostra nos per aquesto 
que os nossos corpos» (VC); «ẽ leixando 
a taalha demostra se que leixada auia a 
cobijça mũdanal» (VC); «e demostrã 
se aa vista dos homẽs» (VC); «Tu fazes 
millagres mas fazellos em escondido 
demostra te e pareçe aos homẽs» 
(VC); «Demostraaes vos que sooes 
catholicos» (VC); «Apres da questas 
causas demostrada a sua abstinaçom 
e perfia» (VC); «he a nos demostrado 
que nõ deuemos sempre tomar vinguãça 
dos que pecarẽ» (VC); «Demostrãdo 
que ho padre nom se vee cõ os olhos 
corporaaes nesta vida mortal» (EE); 
«sempre lhe digamos demostrãdo lhe e 
nẽbrando como todos os beẽs aqui ficã» 
(VC); «demostrãdolhe logo em aquello 
que auia ja corpo glorioso» (VC); 
«demostrãdolhes que todas as cousas 
que se fezerõ acerca delle: que todas 
forom ãte dictas» (VC); «demostrãdonos 
e dandonos a entender que a cidade 
que he chea de arroydo e vozes nõ he 
loguar apto pera contẽplar» (VC); «a 
uirtude de deus obraua os millagres 
demostrados na ãnũçiaçõ» (EE); «sob 
especia de religiã em presença das gẽtes 
ou dos homeẽs: demostrãdosse» (VC); 
«demostrallahas seer condẽpnadoira 
per muytas razoões» (VC); «mas nõ lhe 
perteençe demostrallo» (VC); «as quaaes 
cousas todas demostram humildade» 
(EE); «mas demostrame o lume da 
tua gloria» (VC); «Se algũa cousa de 
bõdade em nos ha demostramola» 
(VC); «e demostramos que por os 
sanctos martires foy guardada a ensinãça 

dellas» (VC); «e aquelles que taaes 
ornamentos vestem demostramse seer 
obliguados aas dictas cousas» (VC); 
«demostrando a sua malicia por se 
leuantarem cõtra seu rey» (VC); «por 
razom da morte sua delle demostrando 
lhe que a sua voontade era de reçeber» 
(VC); «e elle he nosso meestre per cujo 
demudamento e marelidõem nos somos 
saãos demostrandose por phisico» (VC); 
«e a vltima demostrano seer verdadeiro 
deus» (VC); «Señor, demostranos a tua 
façe e sseremos saluos» (S); «e que ja 
fosse tempo de fazer aquesto demostrao 
dizẽdo» (VC); «foy para demostrar a 
çertidade» (EE); «he por demostrar 
se aos sacerdotes» (VC); «e mayores 
obras aynda lhe demostrara» (EE); 
«Ante do juyzo de deus vijnrã signaaes 
que demostrarã a sanha de deus que 
vijnra sobre os pecadores» (VC); «e 
demostraralhe a sua resurreiçõ» (VC); 
«e tomaae em custume demostrardes 
mansidõ» (VC); «porque assy cõujnha 
na ygreja primitiua por demostrarẽ 
que todallas cousas se gouernauã per 
prouidẽcia diuinal» (VC); «nem por 
nos demostrarem com vãa gloria» 
(VC); «deus meu deus meu porque me 
desẽparaste por demostrares o effecto 
da oraçõ» (VC); «dos boos e dos maaos 
se demostraria» (VC); «todollos ydollos 
do Egypto cayrõ e demostrarõ a virgem 
aver parido» (VC); «ca era vindo 
primeiramẽte a demostrarse como era 
verdadeiro deos e verdadeiro homẽ» 
(EE); «e nõ demostras em algũa parte o 
bastom real» (VC); «e por tal que dãdo 
lhes elle este lugar demostrase que auia 
de seer guardada aos sacerdotes» (VC); 
«E demostrãse as tripas e entradanhas 
da misericordia de nosso senhor» (VC); 
«ca estõçe bẽ lhes poderia ser dado 
sse demostrasem signal de deuaçom 
ou de discriçom» (S); «porque se 
demostrasse sua virtude aos discipollos» 
(EE); «e todallas cousas que em elles 
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som demostrassem a morte de seu 
senhor» (VC); «por tal que todas estas 
cousas fezesses e demostrasses seerẽ 
soportadoyras per nos» (VC); «E tu sam 
Johã que demostraste ao mũdo aquelle 
que lhe tira os seus pecados» (VC); «e 
porẽ diz demostrate .s. que demostres a 
ti e nõ aos outros» (VC); «segũdo que 
Sam Clemente ensinaua e demostraua» 
(HV); «pellos millagres que demostrauã 
o poderio e excellẽcia diuina» (VC); 
«demostrauãlhe seer deus» (VC); 
«Desy demostraualhes porque os 
auorrecia o mundo» (VC); «mas 
empero demostrauam averlhe grande 
amor» (VC); «e fazẽdo mençã daquelle 
spantosso juyzo demostrauase seer juyz 
dos guallardões e dos tormẽtos» (VC); 
«mas empero demostrauasse auer elle 
mais amor que os outros» (VC); «nõ se 
pode muito escõder que cõ sinal pallaura 
ou obra nõ se demostre» (EE); «e salua o 
cõ doestos e pallauras que demostrẽ que 
elle nõ sta bem» (VC); «mas pera que 
as obras de deos em elle se demostrem» 
(EE); «Ergo ajnda he neçessario que nas 
cousas de fora demostremos humildade 
se desejas seguir Christo» (VC); «porque 
demostres o fruyto da peendença» 
(VC); «e sem sabedoria me offereço 
e me demostro por sabente» (VC); 
«en ssua deuaçon e siso demostrou 
deuaçon de fee» (S); «e em outras 
cousas a ley demostrou nos com quanto 
penssamento e cuydado deuemos guardar 
os preceptos do euangelho» (VC); «pera 
sy demostrouho cõ o dedo braadando alta 
voz» (VC); «Ou demostroulhe todollos 
regnos do mũdo» (VC); «ensinoulhes 
e demostroulhes verdadeiramente a 
sua virtude» (VC); «e segũdo Teophilo 
demostrounos que se alguũ bẽ fezermos 
que o deuemos agradeçer a deus» 
(VC); «mas demostrouo ajnda cõ o 
dedo» (VC); «mas depois da paixom 
demostrouse» (VC); «Esta offerta foy 
demostrada per a mesa do sol» (VC); 

«mas foy lhes demostrado assy como 
senhor» (VC); «Per o ençẽço lhe he 
demostrada ou entendida a diuijndade» 
(VC); «elles trabalhauam por a verdade 
seer demostrada e clarificada» (VC); 
«porque seja demostrada aos olhos 
delles e a vejã» (VC); «e pera calçarmos 
a gloria que ha de vijnr a qual nos sera 
demostrada» (VC); «cõgruemẽte sõ 
demostrados no fogo» (VC); «em nome 
de pam som demostradas as cousas 
neçessarias da vida» (EE); «pellos 
quaaes som demostrados os ẽxẽplos» 
(EE).

demostrativo, adj. (do lat. demonstrativus, 
a, um). O mesmo que demonstrativo: que 
demonstra. Formas: demostratiua (VC, 
1); demostratiuo (VC, 2). Contextos: 
«a qual cousa he principalmente 
demostratiua do poderio diuinal.» 
(VC); «mas demostratiuo de ser assy a 
verdade» (VC); «Nom he demostratiuo 
do seu corpo simplesmente» (VC).

demover, vb. (do lat. demovere). Persuadir; 
convencer; impelir. Formas: de moueos 
(VC, 1); de mouida (VC, 1); demoua 
(VC, 4); demouã (VC, 5); demouam (VC, 
1); demouamos (VC, 1); demouas (VC, 
2); demoue (VC, 22); demouẽ (VC, 11); 
demouẽdo (VC, 3); demouẽdoo (VC, 1); 
demouẽdoos (VC, 1); demouem (VC, 
2); demouemos (VC, 1); demouendo 
(TC, 1; VC, 1); demouendo os (VC, 1); 
demouendonos (VC, 1); demoueo (VC, 
8); demouer (VC, 17); demouera (VC, 1); 
demoueras (VC, 1); demoueres (VC, 1); 
demoueriam (VC, 1); demouermos (VC, 
1); demouerõ (VC, 4); demoues (VC, 3); 
demouesse (VC, 4); demouessem (VC, 
1); demouete (VC, 1); demouia (VC, 4; 
EE, 1); demouiã (VC, 1); demouiaaos 
(VC, 1); demouiam (VC, 1); demouiãnos 
(VC, 1); demouiao (VC, 1); demouido 
(VC, 1); demouidos (VC, 3); seer de 
mouido (VC, 1); sejam demouidos (VC, 
1); som demouidos (VC, 1). Contextos: 
«enduzeos e de moueos em parte a 
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cobijça de veer» (VC); «e de quãtos 
segredos celestriaaes era sabedor e de 
mouida» (VC); «cousa que demoua a 
carnalidade» (VC); «e aquestas cousas 
spãtẽ sempre e nos demouã a vigiar» 
(VC); «e nom de cousas que spertẽ e 
demouam o apetito da gulla» (VC); 
«e demouamos a misericordia do justo 
juyz» (VC); «porque te demouas a auer 
compayxom» (VC); «Depois desto he 
ẽuiado o filho Christo visiuelmẽte vijndo 
do padre quando demoue alguẽ a bẽ» 
(VC); «e mais demouẽ os exẽplos que 
as palauras» (VC); «nom se demouẽdo 
a malquerença por a ferida» (VC); 
«(E disselhe Pillatus) demouẽdoo a 
lhe responder alguũa cousa» (VC); «e 
mostroulhes as maãos como demouẽdoos 
que pugnassẽ» (VC); «demouem os 
guallardoões da gloria» (VC); «e cõ 
amor deste mũdo nõ nos demouemos 
per seus mandamẽtos» (VC); «falando 
muyto e demouendo aos outros pera 
fazerem asy» (TC); «e per aqueste 
modo falla deos aos peccadores e aos 
homẽs mundanaaes demouendo os e 
pungindo aa peẽdença» (VC); «esto he 
demouendonos do menor ao mayor» 
(VC); «e porque o senhor cõuidou 
e demoueo em çima os poboos aas 
virtudes cõ gualardões» (VC); «Leese 
que Christo comeo com os pecadores e 
pubricanos pera os inclinar e demouer 
aa peendença» (VC); «a qual cousa 
ẽduzera os iudeus e os demouera de o 
reçeberẽ por Christo» (VC); «e entõ cõ 
mayor efficacia cõuidaras e demoueras 
os outros e por aquello daras tu aa tua 
pallaura voz de virtude» (VC); «por 
demoueres a creer aquelle que queres 
trager a alguũ bem» (VC); «assy como 
os homẽs e que assy os demoueriam 
pera auerẽ merçee e piedade» (VC); 
«Se nos auarẽtos quisermos seer ou 
sentirmos que a auareza regna ẽ nos ou 
se nos demouermos a roubar ou fazer 
algũa cousa» (VC); «elles demouerõ aa 

graça de seu meestre» (VC); «quando tu 
vires que te demoues nom per ty mas per 
deus» (VC); «aquelles que nom podia 
inclinar e induzer per requerimentos 
que os demouesse sequer per aquella 
significaçom» (VC); «e porque os boos 
se demouessem a preguntar» (VC); 
«demouete tu meesmo e dize antre ty 
certas grãde e aficada tẽptaçõ» (VC); 
«pello seguimento daquellas e repairo 
se demouia a fazer millagres» (EE); 
«aaquelles que se demouiã de vijnr 
a elle» (VC); «por tanto demouiaaos 
a humildade sem a qual nom pode 
alguem fazer peendença» (VC); 
«Mas a my pareçe que os demonios 
demouiam aquesto» (VC); «porque os 
amãsassem da queixia que tijnhã cõtra 
Jhesu e demouiãnos a creerẽ» (VC); «e 
demouiao que dormisse cõ ella stãdo 
ambos soos em huũ virgeu» (VC); 
«porque aquelle que se asanha demouido 
de dentro cõ odio» (VC); «mas ante forõ 
mais sanhudos por ello e demouidos 
ao matarẽ» (VC); «e poderia seer de 
mouido a choro se os maginasse» (VC); 
«os outros sejam demouidos de milhor 
voontade a fazerlhes bem» (VC); «e 
aquelles que os vem doçemẽte som 
demouidos e inclinados aa ffe» (VC).

demovimento, subs. (de demover + 
-mento). Ato ou efeito de demover; 
persuasão. Formas: demouimẽto (VC, 
1). Contexto: «empuyxam de si o seu 
demouimẽto e jnstincto» (VC).

demudamento, subs. (de demudar + 
-mento). Ato ou efeito de demudar; 
mudança de cor ou de aspeto. Formas: 
demudamento (VC, 1); demudamẽto 
(VC, 2). Contextos: «per cujo demuda-
mento e marelidõem nos somos saãos» 
(VC); «porque no seu demudamẽto 
da collor ou na sua amerillidoem da 
façe fomos nos feitos saãos» (VC); «e 
per seu demudamẽto fomos nos feitos 
saãos» (VC).

demudar, vb. (do lat. demudare). Mo-
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dificar; alterar; transformar. Formas: 
demudada (VC, 1); demudar (VC, 1). 
Contextos: «E assy aquella face bẽta foy 
feita tam fea e auorreçida ou demudada 
como se fosse sarnosa e guaffa» (VC); 
«E demudar os elementos quando lhe 
aprouguer» (VC).

dende, adv. (de de + ende). Daí. Formas: 
dẽde (S, 1); dende (S, 3). Contextos: «e 
depois aos filhos, e dẽde aos familiares» 
(S); «per palauras de presente cõ algũa 
molher de sete annos ou dende arriba» 
(S); «e dende o que he sobre nos que he 
Deus» (S); «e dende o que esta açerqua 
de nos que he nosso proximo» (S).

denegar, vb. (do lat. denegare, dizer que 
não). Negar; recusar. Formas: denegada 
(EE, 1); denegam (S, 1); denegandoa 
(S, 1); denegar (S, 1; VC, 1; C, 1); 
denegarlho (EE, 1); denegua (VC, 1); 
he denegada (VC, 1); seer denegada 
(VC, 1); seer deneguado (S, 1); seernos 
ham denegadas (VC, 1); ser denegado 
(S, 1). Contexto: «nõ lhe seera por 
deus cousa algũa denegada» (EE); 
«O segũdo que denegam a liçença aos 
que som dinos pera ẽsinar» (S); «ou a 
diuida denegandoa e non lha querẽdo 
pagar» (S); «pois a ygreja ho sofre e 
he tolerado, ben lho pode denegar» 
(S); «nom podesse depoys denegarlho» 
(EE); «e oraçõ nõ se denegua algũa 
cousa per deus» (VC); «a verdade lhes 
he denegada» (VC); «da sabedorya e da 
doctrina a qual nõ deue seer denegada 
ao que a pedir» (VC); «nom lhes deue 
seer deneguado» (S); «seernos ham 
denegadas as pousadas dos sanctos 
depois desta vida» (VC); «nõ lhes deue 
ser denegado este sacramento» (S).

denegrido, adj. (do part. de denegrir, 
este do lat. medieval denigrare). Tornar 
negro; manchar. Formas: denegrido 
(VC, 1). Contexto: «Se eu mostrasse o 
pee jnchado ou denegrido» (VC).

denegrimento, subs. (de denegrir + 
-mento). Ato ou efeito de denegrir. 

Formas: de negrimento (VC, 1). 
Contexto: «e na queymadura e de 
negrimento se entende a sanha» (VC).

denheiro, subs. O mesmo que dinheiro. 
Formas: denheiro (VC, 1). Contexto: 
«e que filhasse da sua boca ou guelras 
huũ denheiro chamado stater» (VC).

denidade, subs. O mesmo que dignidade. 
Formas: denidades (TC, 1). Contexto: 
«Se deseiaste onras ou denidades das 
quaes nõ eras digno» (TC).

denominação, subs. (do lat. denomina-
tione-m). Ato ou efeito de denominar; 
designação. Formas: denominaçom (S, 
1). Contexto: «fiz denominaçom e pusse 
nome a este liuro Sacramental» (S).

denotar, vb. (do lat. denotare). Mostrar; 
indicar; significar. Formas: de notar 
(VC, 1); denota (VC, 2; EE, 9); 
denotam (EE, 2); denotar (VC, 2; EE, 
5). Contextos: «Onde aquesta pallaura 
assi como nom quer de notar ou dizer 
ygualleza de graao» (VC); «mas denota 
e demostra semelhãça e ygualleza do 
bem desejado ou do bem desejar» (VC); 
«em o qual se denota a grande humildade 
delles» (EE); «Onde se denotam alguũas 
cousas pera ho spiritu dos maaos» (EE); 
«aleuãtou visiuelmẽte os olhos ao ceeo. 
por denotar. que na oraçõ deue seer 
aleuantada a voontade a deus» (VC); 
«tijnham coor de fogo a denotar cõ ho 
synal visiuel» (EE).

dente, subs. (do lat. dente-m). Cada uma 
das estruturas rígidas existentes na 
cavidade bucal cuja função principal 
é auxiliar na mastigação de alimentos. 
Formas: dente (S, 1; VC, 2); dentes 
(S, 1; VC, 17; EE, 10); dẽte (VC, 2; 
EE, 2); dẽtes (VC, 18; HV, 1; EE, 5). 
Contextos: «assy como faz o que tem 
huũ dente apodreçido que ha door que o 
tira» (S); «porque as serpẽtes ou coobras 
mordẽ cõ o dente» (VC); «comese antes 
antre os dentes ou na boca» (S); «Porque 
fazes prestes os dentes e o ventre?» 
(VC); «olho por olho dẽte por dẽte» 
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(EE); «e mastigue cõ os dẽtes» (VC); 
«e arenegauã e apertavan os dẽtes cõtra 
elle» (EE).

dentro, adv. (do lat. de + intro, para 
dentro). Na parte interior. Formas: 
demtro (S, 2; VC, 1); dentro (S, 22; VC, 
69; HV, 6; C, 3; EE, 54; RP, 1); dẽtro (S, 
11; VC, 43; HV, 9; EE, 10). Contextos: 
«ca em na vontade de demtro sse deue 
arrepender» (S); «E sse alguũ destes que 
som demtro no quarto» (S); «e de todos 
os que dentro som» (HV); «Deos coroa 
de dentro a voontade» (EE); «nõ vejam 
dentro a deuindade» (EE); «E tal fumo 
entre per a boca e por os narizes, porque 
assi jndirãçe as cousas de dentro» (RP); 
«vertude quer dizer vertude intus, que 
quer dizer força de dẽtro» (S); «E ajnda 
as que maginaua dẽtro em sua entẽçõ erã 
muyto mais feruentes» (VC); «meterõ 
se dẽtro e nosso senhor deus quis que 
tomassem terra na çidade de Acre» (HV).

dentro de, loc. adv. No interior de. 
Formas: dentro d’ (S, 1; VC, 3; EE, 2); 
dentro de (VC, 1; C, 1); dẽtro d’ (S, 1; 
VC, 1; EE, 1). Contextos: «e ha çynsa 
sseer guardada dentro do altar» (S); 
«O moymẽto pois era fecto como casa 
pequena: dentro da qual staua posto o 
sepulcro do senhor» (VC); «conuem a 
saber dentro da fechadura que estaua 
açerqua do muymẽto» (EE); «e o veja 
dentro de my» (VC); «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); «E aynda a molher 
dẽtro do ano do luto sen infamia pode 
casar» (S); «porque mais he ajnda dẽtro 
daquello que a boca lãça fora» (VC).

denunciação, subs. (do lat. denuntia-
tione-m). Ato ou efeito de denunciar; 
denúncia. Formas: denũciaçõ (S, 1); 
denũçiaçõ (S, 3); denũçiaçõees (S, 7); 
denũçiaçom (S, 2); denunciaçõ (S, 2; 
VC, 3). Contextos: «assy podẽ seer 
testimunhas na denũciaçõ e acusaçõ» 

(S); «como deue ser feita a denũçiaçõ 
ou acusaçõ do matrimonio» (S); «saluo 
sse jurase que despois das denũçiaçõees 
ssoubese ho ẽbargo que denũçia» (S); «E 
esta denũçiaçom deue fazer tres domin-
gos ou tres festas solẽpnes» (S); «e esta 
acusaçõ ou denunciaçõ se deue fazer ãte 
ho juyz eclesiastico» (S); «e per ella he 
feita a denunciaçõ» (VC).

denunciador, subs. (do lat. denuntiatore-m). 
O que denuncia ou anuncia; anunciador. 
Formas: denũciador (VC, 1). Contexto: 
«ca elle era denũciador e pregoeyro do 
verbo diuinal» (VC).

denunciamento, subs. (de denunciar + 
-mento). Ato ou efeito de denunciar ou 
anunciar. Formas: denunciamento (VC, 
1). Contexto: «quanto foy mais antigua 
e mais multipricada a preeguaçom e 
denunciamento delle» (VC).

denunciar, vb. (do lat. denuntiare). Delatar; 
revelar; anunciar; noticiar. Formas: 
denũcia (VC, 3; EE, 1); denũçia (S, 2; 
EE, 1); denũciã (VC, 1); denũçiã (S, 1); 
denũciaae (VC, 1); denũciada (VC, 3); 
denũçiada (EE, 1); denũciado (VC, 3); 
denũçiado (S, 1); denũciãdoa (VC, 1); 
denũçialo (S, 2); denũçiando (VC, 1); 
denũciandolhe (VC, 2); denũciar (VC, 
11); denũçiar (S, 15; VC, 3; EE, 1); 
denũciarã (VC, 1); denũciarẽ (VC, 1); 
denũciarõ (VC, 1); denũçiarõ (VC, 3); 
denũciarom (VC, 1); denũçiarom (S, 
1); denũçiarom lhe (VC, 1); denũciase 
(VC, 1); denũçiase (S, 1); denũciasse 
(VC, 1); denũciastes (VC, 1); denũciaua 
(VC, 3); denũciauã (VC, 1); denũciauã 
lhe (VC, 1); denũcio (VC, 1); denũçio 
(S, 1); denũciou (VC, 9); denũçiou (S, 
1; VC, 3; EE, 1); denũcioulhe (VC, 2); 
denũçioulhes (VC, 1); denũçyado (S, 1); 
denumçiar (S, 1); denuncia (VC, 2; EE, 
1); denunçia (EE, 1); denunciada (EE, 1); 
denunciade (VC, 1); denunciado (VC, 
2); denunçiados (C, 1); denunçiados (S, 
1); denunçiamlho (EE, 1); denunciando 
(VC, 3); denunciandolhes (VC, 1); 
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denunciar (VC, 5); denunçiar (S, 1); 
denunciara (VC, 1); denunciarees 
(VC, 1) ;  denunciarem (EE,  1) ; 
denunciarlhes (EE, 1); denunciarõ (VC, 
1); denunciarom (VC, 1); denunciassem 
(VC, 1); denunciaua (VC, 1); denunciauã 
(VC, 1); denunciauao (VC, 1); denunciou 
(VC, 15); era denunciada (EE, 1); foi 
denunçiado (C, 1); fosse denũciada (VC, 
1); foy denũciada (VC, 2); foy denũciado 
(VC, 1); foy denunciada (VC, 1); foy 
denunçiada (EE, 1); foy denunciado (VC, 
1); he denũciada (VC, 1); he denunciada 
(VC, 1); seja denũçiada (S, 1); ser 
denũçiado (S, 1); som denunciados 
(EE, 1). Contextos: «Christo denũcia 
aos seus discipollos as persecuçoões 
que ham de passar» (EE); «saluo sse 
jurase que despois das denũçiaçõees 
ssoubese ho ẽbargo que denũçia» (S); 
«E os que acusan algũs ou denũçiã 
alguũs crimes» (S); «pedẽ ao senhor que 
vingue e emẽde aquello ou o denũciã ao 
prellado» (VC); «Ide e denũciaae a meus 
jrmaãos que se vaão a Gualilea» (VC); 
«e he dos prophetas denũciada» (VC); 
«cousa he que a cõçepçõ do saluador 
fosse assy denũçiada aa virgen» (EE); 
«foste tu denũciado e louuado ante que 
fosses geerado do padre» (VC); «o qual 
foy primeyramẽte denũçiado e dicto 
pello angeo ãte que fose cõçebido» 
(S); «e esto em buscar a vida que ha 
de vijnr per contẽplaçõ e denũciãdoa 
depois aos deuotos» (VC); «deue do 
conselho do bispo ou do confesor 
denũçialo na ygreja» (S); «os spiritos 
cellestes aos homẽs de boa voõtade 
em terra: denũçiando cantarom» (VC); 
«denũciandolhe o marteiro da cruz que 
auia de soportar» (VC); «E pera denũciar 
que o senhor vijnha ao mũdo em carne 
e os sacerdotes angeos som chamados» 
(VC); «he duuida sse ho saçerdote deue 
denũçiar e poblicar estas sentẽças ou 
ho deua ẽcobrir ou absoluer» (S); «Se 
vos pois menos prezaaes os amgeos o 

denũciarã e o meu padre os vingarã de 
vos» (VC); «E apareçerõ dous ãgeos 
por mais sollẽnemẽte denũciarẽ a 
rresurreyçõ de Christo» (VC); «porque 
os prophetas denũciarõ que o senhor 
auia de vijnr» (VC); «a segunda per os 
seruidores do regullo que lhe denũçiarõ 
como seu filho era viuo e saão» (VC); 
«e de mayor mereçimẽto aquello que 
a ley e os prophetas denũciarom que 
auia de vijnr» (VC); «elles aposeron 
depois en exucuçon e ho explicaron 
e denũçiarom craramemte» (S); «e 
soterrarom no e foromse a Jhesu e 
denũçiarom lhe a payxom de Johãne» 
(VC); «por que nõ dise que denũciase 
todas as cousas que te eu fez» (VC); 
«salvo sse aquelle que denũçiase era 
fora da terra» (S); «por tal que este 
denũciasse a virtude e sabedoria de 
deus» (VC); «porque marauilhosamẽte e 
gloriosa veedes cõplidas todas as cousas 
que vos prophetizastes e denũciastes 
delle» (VC); «aaquelles que presentes 
erã de praça o denũciaua» (VC); «E 
disse o senhor aaquestes que lhe aquesto 
denũciauã que os judeus nõ erã menos 
preçadores e maliciosos» (VC); «e 
denũciauã lhe o prazer que auia de vijr» 
(VC); «(elle he o que depois de my vem) 
do qual eu seu troteyro ante que venha 
denũcio» (VC); «Eu Pedro parente de 
Joana em tal graao denũçio a uos señor 
bispo» (S); «e aos magos assy meesmo 
pubricamente o denũciou Johã a todo o 
mũdo» (VC); «porque na sua nasçença o 
amgeo denũçiou aos pastores e a todo o 
poboo grande prazer» (VC); «veosse aas 
suas cõpanheiras. e denũcioulhe aquello» 
(VC); «denũçioulhes o perijgo da morte» 
(VC); «Ho segũdo qual quer que ençende 
ou quebramta lugar rrelegiosso despois 
que he excomũgado e denũçyado he 
caso do papa» (S); «deuẽno denumçiar 
a seu bispo» (S); «Spiritualmẽte asy 
como na fror se denuncia e espera 
o fruito» (VC); «E primeiramente 
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se denuncia a primeyra vijnda na 
carne quando diz» (EE); «Segundo se 
denunçia aqui a vijnda de Christo ao 
juyzo» (EE); «Maria denunciada pellos 
prophetas, a qual conçebeo e pario 
fycãdo virgem» (EE); «yde e denunciade 
a meus jrmaãos que se vaão em Gualilea 
e aly me veerã» (VC); «o qual foy assy 
gloriosamente ante denunciado que 
fosse como Johãne» (VC); «E mãdamos 
que sejam declarados, denunçiados 
e  esquiuados  da  cõuersaçam e 
comunham dos fiees christaãos» (C); 
«E esto mesmo he de qual quer outro 
que põee fogo a casas ou vynhas ou 
meesses sse forem descomungados e 
denunçiados» (VC); «Mas quãdo acham 
ẽpedimẽto denunçiamlho demãdando 
lhe comselho e ajuda» (EE); «E disse 
mais Jesu denunciando a pẽna que 
aueria o treedor e a sua dãpnaçõ» (VC); 
«denunciandolhes que naçido lhes era 
o saluador do linhagẽ humanal» (VC); 
«esto se faz por demostrar a excellencia 
daquelle que elle vijnha preeguar e 
denunciar» (VC); «podeo escomũgar ou 
denunçiar ao superior» (S); «E se o outro 
achara primeyramẽte logo o denunciara 
a seu jrmaão» (VC); «denunciarees e 
notificarees a morte do senhor. atees 
que venha ao juizo» (VC); «pera 
denunciarem a verdade da ffe em Judea» 
(EE); «a denunciarlhes a resurreiçom de 
Christo» (EE); «as molheres forom as 
que primeiro denunciarõ aos apostollos 
que deus resurgira» (VC); «As molheres 
denunciarom aos maridos em a ygreja a 
saluaçom» (VC); «Aas molheres pois 
foy dicto per o angeo que denunciassem 
aos apostollos que a vida resurgira» 
(VC); «e arreuezes denunciaua elle paz e 
allegria» (VC); «assy como os prophetas 
antiguamẽte denunciauã as cousas 
vijndoyras» (VC); «porque Johãne nõ o 
poderia fazer mas denunciauao» (VC); 
«porque nõ soomente denunciou a 
vijnda delle» (VC); «ja era denunciada 

a elles pellas molheres e por Pedro e 
Joham» (EE); «Item por que nos foi 
denunçiado que alguũs clerigos dordeẽs 
sacras» (C); «E cõpria que primeiro 
fosse denũciada aos judeus a vijnda de 
Christo» (VC); «porque a rrequerimẽto 
e enduzimẽto do demo foy denũciada a 
morte a Adã per a molher» (VC); «Oje 
foy denunciada paz a nos homeẽs» 
(VC); «porque mais sollẽnemente 
he denũciada per dous que per huũ» 
(VC); «pede que ha excominhon seja 
denũçiada publicamente» (S); «atee ser 
denũçiado na ygreja polo rector» (S); «os 
proues som denunciados pera auerem o 
regno dos çeeos» (EE).

departamento, subs. O mesmo que 
departimento. Formas: departamẽto 
(S, 1). Contexto: «E se for pedido 
departamẽto do matrimonio por que 
o marido he maleficiado que nõ pode 
conheçer a sua molher cõ quẽ he casado» 
(S).

departidamente, adv. (de departido + 
-mente). De forma departida; separada-
mente. Formas: departidamente (C, 3). 
Contexto: «dez dias departidamente por 
cada huã amoestaçam» (C); «tres canoni-
cas amoestações e termo perentorio seys 
dias departidamente» (C); «por as tres 
canonicas amoestações e termos peran-
torios, departidamente em terços» (C).

departimento, subs. (de departir + 
-mento). Ato ou efeito de departir; 
separação; divisão. Formas:  de 
partimẽto (VC, 1); departimento (VC, 
6); departimentos (VC, 1; EE, 1); 
departimẽto (S, 8; VC, 7); departimẽtos 
(EE, 1). Contextos: «fazẽ diuisom e 
de partimẽto ãtre os homẽs» (VC); «e 
assy ouue departimento per signal de 
circuncisom» (VC); «departimentos 
ha de graças» (EE); «teẽ costume e 
conuersaçom de vsança de viuer sen 
departimẽto alguũ» (S); «Departimẽtos 
ha de graças» (EE).

departir, vb. (do francês medieval 
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départir). Murmurar de alguém; dividir; 
repartir. Formas: ha departido (TC, 1); 
de parte (VC, 3); de parte ha (VC, 1); 
de parte se (VC, 1); de partida (VC, 1); 
de partidas (VC, 1); de partidos (VC, 
1); de partio (VC, 1); departa (VC, 1); 
departas (VC, 1); departe (S, 3; VC, 15; 
EE, 1); departẽ (S, 2; VC, 1); departen 
(S, 2); departeo (S, 1); departẽsse (S, 
1); departida (VC, 4); departidas (S, 
1; VC, 6); departido (S, 1; VC, 1); 
departido he (VC, 1); departidos (VC, 
3); departindo (VC, 1); departir (S, 
1; TC, 1; VC, 4); departires (VC, 1); 
departirom (VC, 1; EE, 1); departiste 
(VC, 1); forẽ departidos (S, 1); foy 
departido (VC, 1); he departido (VC, 2); 
seja departida (VC, 1); som departidas 
(VC, 2); som departidos (S, 1); ssom 
departidas (S, 1). Contextos: «pois 
logar ha departido para aquelo fazer» 
(TC); «assy como a morte de parte a 
alma do corpo» (VC); «per cõseguĩte 
de parte ha em tres maneiras» (VC); 
«de parte se a nocte em quatro partes» 
(VC); «Assi o mãjar da pallaura de deus 
quanto he mais de partida tãto he mais 
acresçẽtada» (VC); «estas som as duas 
prouinçias de partidas» (VC); «Por os 
phariseus que sõ interpretados diuisos 
e de partidos se entendẽ aquelles que 
som de duas façes» (VC); «e a sua 
baixella lhe tirou fora de seu poderio e 
os esbulhos de partio e diuidio» (VC); 
«A discreçom cõ que estreme e departa 
os boõs dos maaos» (VC); «Pervẽtura 
poderas auer outro tal cõpanheiro cõ 
que departas» (VC); «a qual departe 
os filhos de deos e os dãpnados» (EE); 
«E os que embargã ho matrimonio e ho 
departẽ aynda que seja feyto som dous» 
(S); «mais despois que he fecto nom ho 
departen» (S); «Este voto enbarga o 
matrimonio que non se faça, e se se faz, 
departeo» (S); «E estes mandamẽtos 
departẽsse en duas maneyras» (S); «a 
obra do padre e do filho seer endiuissa 

e nõ departida» (VC); «E sse naçer 
com duas cabeças departidas e dous 
pescoços e dous pectos» (S); «sendo 
o matrimonio departido por embargo 
de dereito» (S); «Moralmẽte o regno 
departido he a alma do homẽ maao a 
sẽsualidade do qual reuela aa razõ» 
(VC); «assi como o padre e filho som 
nõ departidos. assy as suas obras se nõ 
podẽ partir nẽ deuidir» (VC); «e poõe 
hũa diuisom de dous mẽbros departindo 
os doutores em duas partes» (VC); «nẽ se 
asẽte con homeẽs ao soalheiro nẽ cõ as 
molheres na rua nẽ ẽ outro logar a falar 
nẽ a departir» (TC); «Se tu desputares 
ou departires stando» (VC); «os çeeos 
se departirom» (EE); «E que creã que 
tu departiste todallas cousas» (VC); «se 
forẽ departidos dos matrimonios en que 
viuem» (S); «Este verbo de deus nũca 
foy departido» (VC); «manifesto he que 
o regno do maligno spiritu ajnda dura e 
nõ he departido ãtre si ou cõtra si» (VC); 
«e que seja departida per sy» (VC); «e 
como som departidos en duas maneyras» 
(S); «e suas filhas ssom departidas e 
deramadas per todollos outros estados 
dos homeẽs» (S).

depenar, vb. (de de- + pena + -ar). Tirar 
as penas a; deplumar. Formas: depenada 
(VC, 1); depenauã (VC, 1). Contextos: 
«E vijalhe a barba depenada» (VC); 
«Outros lhe depenauã a muy sancta 
barba» (VC).

dependência, subs. (do lat. dependentia-m). 
Subordinação; pertença; ligação. 
Formas: dependẽçia (C, 1). Contexto: 
«e cousas em ella contheudas com 
toda sua dependẽçia averem fim e 
determinaçam» (C).

depender, vb. (do lat. dependere). Estar 
sujeito a; provir; fazer parte. Formas: 
depẽde (S, 1; VC, 1); depẽdẽ (VC, 1); 
dependa (VC, 1); dependam (C, 1); 
dependẽ (VC, 1); dependem (VC, 1); 
depender (C, 1). Contextos: «por quanto 
depẽde da ordem saçerdotal» (S); «tu 
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sabes ou soubeste cousa dõde depẽde 
aquello que pervẽtura nõ aprendeste» 
(VC); «da qual depẽdẽ todallas cousas» 
(VC); «mas daquelle dependa toda 
tua fiuza» (VC); «posto que estes 
sacramentos ambos dependam de huum 
mesmo poderio» (C); «onde as duas 
linguas que dependẽ da mitra sobre os 
ombros do bispo» (VC); «nom sam se 
nam conclusões que nascem e dependem 
deste principio» (VC); «e sobre todo o 
que dello per qual quer guisa desçender 
e depender» (C).

dependurar, vb. (de de- + pendurar). 
Suspender; estar suspenso; fixar a 
determinada altura do chão. Formas: 
de pendurada (VC, 1); dependurado 
(VC, 1; EE, 2); dependurandoo (EE, 1); 
dependurelhe (VC, 1); fuy depẽdurado 
(EE, 1); sta depẽdurado (VC, 1); 
tijnha dependurados (VC, 1); tijnhaa 
dependurada (VC, 1). Contextos: «ex 
aqui Moyses com a sua vara e com 
a serpẽte de pendurada no madeiro» 
(VC); «Ao qual matarõ dependurado em 
cima de huũ madeyro» (EE); «ao qual 
matarom dependurandoo no madeiro» 
(EE); «e dependurelhe huum jugo leue 
e doçe» (VC); «Pera que fosse posto nas 
maãos dos judeus pera matar me. (fuy 
depẽdurado.) pellos christaãos» (EE); 
«Se creessem ẽ creẽdo aueriã temor 
e auẽdoo guardar se hyã do perijgoo 
que sta depẽdurado» (VC); «Cuja vida 
outrosy he comparada aa torre de Dauid 
que era fornida de mill scudos que tijnha 
dependurados» (VC); «nom tijnha onde 
enclinasse a cabeça tam complido era 
de miserias. mas tijnhaa dependurada» 
(VC).

depois, adv. (talvez do lat. de + post). 
Posteriormente; em seguida. Formas: 
de pois (VC, 13); depois (S, 41; TC, 
10; VC, 472; HV, 24; EE, 127; RP, 1); 
depojs (VC, 1); depoys (S, 6; TC, 6; VC, 
2; C, 30; EE, 88). Contextos: «e de pois 
curado delle e por sua negligẽçia» (VC); 

«Quẽ prometeo simplezmente de entrar 
em hordẽ e depois leixou o uoto que fez 
tomãdo molher deue de fazer peendença 
tres anos» (TC); «e depois por non re-
petir huũa cousa meesma prosigo em a 
glosa» (EE); «em modo que de manhaã 
pareçe chuuosa e chea de neuoa, e depois 
vẽtosa» (RP); «E depojs recebida a been-
çõ della e dos outros ou outras Marias 
poderteas partir» (VC); «E depoys rroga 
pella paz» (S); «assy sera depoys huum e 
muytos em os tormemtos» (VC).

depois de, loc. adv. A seguir a; atrás de. 
Formas: de pois d’ (VC, 8); de pois de 
(VC, 1; HV, 1); depois d’ (S, 23; TC, 1; 
VC, 279; EE, 120; RP, 1); depois de (S, 
8; TC, 3; HV, 2; VC, 52; EE, 45); depois 
do (RP, 1); depojs d’ (EE, 1); depoys d’ 
(S, 1; TC, 3; VC, 2; EE, 72); depoys 
de (S, 1; EE, 10). Contextos: «e porẽ 
de pois da dormiçom de Christo e dos 
apostollos per morte demoueo alguũs» 
(VC); «E por enformar as voontades dos 
apostollos do conheçimẽto da diuijndade 
do vnigenito filho de deos de pois de 
testimunho de Moyses e de Helias» 
(VC); «E depois da yra rrecebe tristeza 
e desta vem a malicia» (S); «Depois 
desto porque nẽhuũ escãdalizasse nem 
desprezasse os pequenos» (VC); «ou 
ante depois de penitẽçia ou ante» (S); 
«A .xi. se o faz em ieiuum se depois de 
comer» (TC); «estam pera o sul atee hũa 
hora depois do meo dia» (RP); «e depojs 
daquelles sete dias esteuesse a molher 
.xxxiij. dias seguintes no alinpar do seu 
sangue» (EE); «e sera depoys de partyrse 
o matrimonio» (S); «depoys desto uaase 
aos .x. mandamẽtos da ley» (TC); «assy 
em elle e depoys delle» (EE).

depois que, loc. conj. Logo que; assim que. 
Formas: de pois que (VC, 6; HV, 1); 
depois que (S, 20; TC, 3; VC, 340; HV, 
12; EE, 28); depoys que (S, 4; EE, 21). 
Contextos: «E de pois que todo ouuesse 
gastado» (VC); «mais depois que os ha 
rreçebido, he obligado de os guardar» 
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(S); «depois que lhes morrerom seus 
padres e suas madres» (TC); «E depois 
que lhe esto asy disser somariamente 
emtom pregũte pelo meudo» (TC); 
«mas depois que aqueste teu filho veyo 
o qual destroyo tua fazẽda» (VC); «e 
depoys que o bautismo he acabado ho 
poderio do diabo he quitado de todo» 
(S); «depoys que comsumir o corpo e o 
sãgre do senhor» (TC).

depor, vb. (do lat. deponere). Depositar; 
colocar. Formas: depoer (S, 1; TC, 1; 
VC, 1); depoerẽ (VC, 1); depooẽ (VC, 
1); depooer (VC, 1). Contextos: «A qual 
conçyemçia pode depoer e leyxar» (S); 
«estas cousas todas e outras deuemse 
depoer nas maãos de seu abade» (TC); 
«E ẽ elle deuemos depoer toda nossa 
sperãça» (VC); «Daqueste artigoo 
depoerẽ ĩfamia» (VC); «e todallas 
cousas em folguãça depooẽ e determina 
e ordena» (VC); «porque os prellados 
nõ deuẽ depooer a candea do lume de 
deus» (VC).

depós, adv. (do lat. de + post). Após. 
Formas: de pos (EE, 1); depos (TC, 2; 
EE, 5). Contextos: «quantos querẽ jr 
de pos ty» (EE); «comendo e bebemdo 
ante ora e depos hora» (TC); «E que nom 
andasem depos las pinturas da parede» 
(TC); «Vijnde depos de mym e eu vos 
farey pescadores de homeẽs» (EE).

depósito, subs. (do lat. depositu-m). O que 
se guarda ou dá a guardar; lugar onde se 
guarda; reservatório. Formas: deposito 
(S, 3; VC, 3). Contextos: «este tal avia 
dado as vsuras ou poelas en deposito 
en lugar sagrado» (S); «ho que ten ẽ 
deposito ou en guarda de outro» (S); 
«elle tinha de outro en deposito e en 
guarda» (S); «mas os beẽs teẽ a ella e 
teellos tu de reguardo e em deposito» 
(VC); «Oo bemauenturado deposito e 
singular priuillegio e asignado sollaz» 
(VC); «e auee consijraçõ daqueste 
precioso deposito que vos foy dado em 
encomẽda» (VC).

depreçar, vb. (talvez do lat depretiare). 
Aviltar; rebaixar. Formas: depreçada 
(VC, 1). Contexto: «e que a virtude 
da sua paixom e do seu crucifigamento 
deuia seer deuulgada e depreçada e 
stẽdida per todas partes do mũdo» (VC).

depremer, vb. (do lat. deprimere). O 
mesmo que deprimir: abater; reduzir. 
Formas: depremer (S, 1). Contexto: 
«Exsaminar quer dizer anichilar ou 
euacuar, depremer ou minguar» (S).

depressa, adv. (de de + pressa). Com 
rapidez; velozmente. Formas: de pressa 
(VC, 2); depresa (VC, 1); depressa (VC, 
2). Contextos: «vaã de pressa pera suas 
terras» (VC); «E vijndo elle depresa 
ao tẽplo como entrou» (VC); «e nõ 
trigosamente ou depressa» (VC).

deputar, vb. (do lat. deputare). Delegar; 
incumbir; destinar; designar. Formas: 
deputada (S, 1); deputadas (S, 1; VC, 
1); deputado (S, 5; VC, 1); deputados 
(S, 1; VC, 1); foy deputado (VC, 1); he 
deputada (S, 1); he deputado (VC, 1); 
sam deputados (C, 1). Contextos: «O 
qual sacrifiçio que he materia terreal 
destinada e deputada ao corpo do teu 
filho» (S); «saluo nas ygrejas honde 
som as pias hedifycadas e deputadas 
pera este ssacramento» (S); «foy dado 
e deputado pellos apostolos» (S); «ẽ 
a ygreja e logares sagrados deputados 
pera oraçom» (S); «aqueste angeo foy 
deputado e ordenado em sua guarda» 
(VC); «en ho começo da noute ha ora 
que he deputada daue maria» (S); 
«por razõ do tẽplo que em ella he 
deputado e assignado ao seruiço de 
deus» (VC); «sam deputados pera os 
offiçios deuinos» (C).

derectamente, adv. (de derecto + -mente). 
O mesmo que direitamente. Formas: 
derectamente (VC, 1); derectamẽte (VC, 
1). Contextos: «derectamente lhe podera 
cõuijr aa letera» (VC); «ou qualquer 
cousa que a lingua possa derectamẽte 
fallar» (VC).
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derecto, adj. O mesmo que direito. 
Formas: derecta (VC, 1); derecto (VC, 
2). Contextos: «Quartamẽte porque 
he derecta» (VC); «estes ajã coraçõ 
derecto» (VC); «nẽ faz partir do que he 
derecto» (VC).

derecto 2, subs. O mesmo que direito 2. 
Formas: derectos (C, 3). Contextos: 
«todollos fructus, remdas e derectos que 
eses benefiçios rendem» (C); «todollos 
fructos, rendas e derectos que as ditas 
ygrejas rendẽ» (C).

derectura, subs. O mesmo que dereitura 
ou direitura. Formas: derectura (VC, 
3). Contextos: «de tanta derectura de 
mãdamentos que nom acharas em ty 
cousa cõ que te possas escusar» (VC); 
«Todo pecador pero desauisamẽto que 
faz da derectura desonrra a deus» (VC); 
«Aquelles caaẽ de todo estado e se 
perdẽ de toda derectura que se soltã e 
escorreguã per pallauras empeeçiuees» 
(VC).

dereitamente, adv. O mesmo que direita-
mente. Formas: dereitamente (S, 2; VC, 
16; C, 1; EE, 1); dereitamẽte (S, 3; VC, 
37; C, 2; EE, 2); dereytamente (TC, 3; 
VC, 5; RP, 1); dereytamẽte (VC, 10). 
Contextos: «faz outra do meo da boca do 
calez contra os seus pectus dereitamente 
ãtre o calez» (S); «qual se chama dereita-
mente algũas vezes frol e algũas fruito» 
(VC); «como quer que dereitamẽte o 
sello da cõfisson nõ se entẽde» (S); «e 
perãte elles dizimẽ dereitamẽte segundo 
Deus e suas cõçiençias» (C); «o que 
arrecada absoluiçom do papa ou de seu 
legado dereitamẽte faz» (EE); «nõ me 
trabalhey de syguir o caminho dos sãctos 
e de aqueles que dereytamente seruem a 
Deus mais todo faço pelo cõtrairo» (TC); 
«aquella jnfluençia sobre celestial mays 
dereytamente fere e sguarda» (RP); «E 
quando quer que elle justifica alguũ que 
maao era dereytamẽte em tã alimpa elle 
ho guaffo» (VC).

dereitar, vb. (do lat. medieval directare). 

O mesmo que direitar: tornar direito; 
emendar; corrigir. Formas: dereite 
(SG, 1); dereitese (VC, 1). Contextos: 
«nem façã cousa per sij nem por outrẽ 
dereite ou imdereite» (SG); «e dereitese 
ou resoluese o coraçõ ẽ lagrimas de 
cõpũçõ» (VC).

dereito, adj. O mesmo que direito. 
Formas: dereita (S, 10; TC, 3; EE, 2); 
dereita (S, 10; TC, 3; VC, 52; EE, 2); 
dereitas (VC, 2); dereito (S, 2; TC, 6; 
VC, 22; C, 39; EE, 5); dereitos (S, 15; 
TC, 5; VC, 3; C, 8; EE, 1); dereyta (S, 
10; TC, 5; VC, 11; EE, 3); dereytas (S, 2; 
VC, 2; EE, 1); dereyto (S, 2; TC, 1; VC, 
5; EE, 5); dereytos (TC, 2; VC, 4; EE, 
2). Contextos: «Ha parte que ajuntou 
com ha da mãao dereita significa os que 
estã em porgatorio» (S); «ainda que dee 
a sentença dereita» (TC); «E dereitas 
fazede as carreiras» (VC); «ho phariseu 
estando dereito: oraua e dizia» (EE); «tal 
iuiz como este nõ he dereito iuiz» (TC); 
«ho phariseu estando dereito: oraua 
e dizia» (EE); «Sejamos dereitos de 
coraçõ» (VC); «Se algum da semtemça 
dereyta empero que nõ ha a emtẽçom 
dereyta» (TC); «tua entençom dereyta» 
(EE); «deue a seer dereyto e auer 
dereyta emtençom» (TC); «tua entençom 
dereyta» (EE); «Pequey por soberba da 
obra andãdo soberbosamente ho pescoço 
dereyto os olhos alçados» (S); «Deuẽ 
ajnda star aleuãtados e dereytos per boa 
vida» (VC); «e jrã dereytos os tiros dos 
rayos» (EE).

dereito 2, subs. O mesmo que direito 2. 
Formas: dereito (SG, 2; S, 30; TC, 8; 
VC, 49; EE, 3); dereitos (S, 15; TC, 
5; VC, 15; EE, 1); derejto (VC, 1); 
dereyto (S, 20; TC, 13; VC, 13; EE, 
2); dereytos (S, 13; TC, 2; VC, 2; EE, 
1); derreito (VC, 1). Contextos: «das 
outras cousas que de dereito som» (SG); 
«Deuese dar a pẽedẽça segũdo mãda dar 
o dereito» (TC); «he senhor per dereito 
de criaçom» (EE); «porque os dereitos 
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hõrrã as uyuuas» (TC); «e apanhauam 
a portagẽ e dereitos reaaes e tributos» 
(VC); «daquella obrigaçom as quaaes 
de comuũ derejto eram deuydas dos 
marteres» (VC); «queren ser criados 
en perjuyzo doutros cõtra dereyto» (S); 
«esta pena manda dar o dereyto a aqueles 
que esto fezerem» (TC); «nõ declinara 
do dereyto da justiça» (EE); «e por esto 
os dereytos dam a estes grãdes penas» 
(TC); «reseruou a deus seus dereytos e a 
Çesar os seus» (VC); o qual elle cometeo 
e requereo de pecado per derreito e 
justiça» (VC).

dereito positivo, adj. (de direito + positivo; 
positivo, do lat. positivus, a, um). O 
mesmo que direito positivo: conjunto de 
normas legislativas. Formas: dereyto 
positiuo (S, 1). Contexto: «he de 
mandamẽto da ley de dereyto positiuo» 
(S).

dereitura, subs. (de dereito + -ura). O 
mesmo que direitura: qualidade do que 
é direito ou reto. Formas: dereitura 
(VC, 16); dereituras (VC, 2); dereytura 
(VC, 3; EE, 1). Contextos: «e se husa 
de justiça e de dereitura dizẽ que he 
muyto queyxoso e arreuatado» (VC); 
«sejã enderẽçadas pera guardar as tus 
justificaçoões ou dereituras» (VC); 
«(nom declinara) da dereytura da 
justiça» (EE).

dereitureiro, adj. (de dereitura + -eiro). 
Direito; reto. Formas: dereitureyro (VC, 
1). Contexto: «nõ foste d[e]reitureyro 
em reçeberes misericordia» (VC).

derivar, vb. (do lat. derivare). Proceder; 
ser proveniente de; passar a. Formas: 
deriua (VC, 2); deriua se (VC, 1); 
deriuase (VC, 2); deriuou (VC, 1); era 
deriuada (VC, 1). Contextos: «e porẽ 
hinstorias se deriua de huũ nome grego 
a que dizem hynstoriõ» (VC); «e deriua 
se desta dicçõ deca que quer dizer dez» 
(VC); «Lapis em latim quer dizer pedra e 
deriuase de ledo dis» (VC); «E deriuase 
de lycos que quer dizer pedra e stratos 

que quer dizer solhamento e stramento» 
(VC); «logo deriuou e derramou ou 
stẽdeo a sua gloria em no corpo» (VC); 
«porque a graça de Christo que he dada 
per o spiritu sancto era deriuada a nos 
per participaçõ da graça nos sacramẽtos» 
(VC).

derradeiramente, adv. (de derradeiro 
+ -mente). Pela última vez. Formas: 
deradeiramente (EE, 1); derradeiramente 
(EE, 4); derradeiramẽte (EE, 1). 
Contextos: «Muitas vezes e em muitas 
maneiras fallando deus ẽ tenpo passado 
aos padres nos prophetas deradeiramente 
em estes dias nos teẽ fallado ẽ seu filho» 
(EE); «Derradeiramente se pregunta 
por que nom deu vinho a estes homeẽs» 
(EE).

derradeiro, subs., adj. (do lat. *derretra-
rius, a, um). Último; final. Formas: de-
radeira (S, 3); deradeiro (S, 2); deradeyro 
(S, 1; EE, 1); derradeira (S, 1; VC, 2; EE, 
19); derradeiras (EE, 2); derradeiro (S, 
3; VC, 3; EE, 37); derradeiros (S, 1; VC, 
2; C, 1; EE, 10); derradeyra (S, 1; VC, 4; 
EE, 2); derradeyro (VC, 1; EE, 19; RP, 
1); derradeyros (S, 1; VC, 1). Contextos: 
«E deixadas todas as outras maneiras, 
essta deradeira e a quinta, fazem a pre-
posito» (S); «O septimo e deradeiro que 
ha de vijnr a julgar os viuos e os mortos» 
(S); «Deradeyro por que elle reçebeo ho 
postomeyro juizo» (S); «Em o deradeyro 
capitollo de Sanctiago» (EE); «E por esta 
derradeira se entẽde aqui dõde diz» (S); 
«e as derradeiras daquelle homẽ som 
piores que as primeiras?» (EE); «por 
que este ssacramento foy ho derradeiro 
mandamento do sseu testamemto» (S); 
«Estes derradeiros hũa hora trabalha-
rom» (EE); «começando na derradeyra 
parte deles e acabasse em a prymeyra» 
(S); «Quinto e derradeyro da sangria» 
(RP); «Os postumeyros primeyros. e os 
primeiros derradeyros» (VC).

derrador ,  loc. adv. O mesmo que 
derredor. Formas: derrador (VC, 1; 
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HV, 1). Contextos: «nom cheguasse aa 
circũferençia de derrador» (VC); «fez 
çercar as vallas derrador, porque nẽhuũ 
judeu nõ podesse sayr» (HV).

derrador de, loc. adv. O mesmo que 
derredor de. Formas: derrador d’ (HV, 
7). derrador de (HV, 3). Contextos: «o 
emperador nõ pode estar derrador desta 
çidade dous messes» (HV); «e chegarom 
se derrador donde Pilatus estaua» (HV); 
«tãta era a neue derrador de Jherusalem 
que nẽhuũ homẽ nõ podia sayr nẽ entrar» 
(HV).

derramado, subs. (do part. de derramar). 
Espalhado; separado. Formas: derama-
dos (VC, 1); Muytos sõ os deramados 
mas poucos sam aquelles que acheguẽ 
a bem» (VC).

derramamento, subs. (de derramar + 
-mento). Ato ou efeito de derramar; 
derrame. Formas: deramamẽto (VC, 
1); derramamento (S, 1; VC, 3; EE, 
2); derramamẽto (VC, 2; EE, 6). 
Contextos: «he cõtado por marteiro o 
deramamẽto do sangue» (VC); «derõ 
testimunho deste sacrifiçio por palaura 
e por derramamento de seu sangue» 
(S); «E outrossy por a perda do sangue 
tam precioso e derramamento delle» 
(VC); «pella obediencia e derramamento 
do sangue de Jhesu Christo» (EE); 
«e aquesto proua a sua paixõ e o 
derramamẽto do sangue» (VC).

derramar, vb. (do lat. medieval deramare). 
Entornar; verter; espalhar; separar; 
deitar fora. Formas: auya derramado 
(VC, 1); darremar (VC, 1); de rama 
(VC, 1); de ramado (VC, 1); de ramar 
(VC, 1); derama (VC, 4); deramã (VC, 
1); derama se (VC, 1); deramada (VC, 
1); deramadas (S, 1; VC, 2); deramar 
(EE, 1); deramase (VC, 1); derame 
(VC, 1); deramou (VC, 2); derrama 
(S, 2; VC, 8; EE, 3); derramã (VC, 5; 
EE, 1); derrama se (VC, 1); derramaas 
(VC, 2); derramada (VC, 3; EE, 1); 
derramadas (VC, 5); derramado (VC, 

7; EE, 2); derramãdo (VC, 1; EE, 1); 
derramados (VC, 4); derramaes (VC, 1); 
derramallas hã (VC, 1); derramam (VC, 
1); derramando (VC, 2; EE, 3); derramar 
(S, 3; VC, 15; EE, 4); derramar sya 
(VC, 1); derramara (VC, 2); derramares 
(VC, 1); derramarõ (VC, 2; EE, 1); 
derramarom (VC, 1); derramarõse 
lhe (EE, 1); derramarseam (VC, 1); 
derramas (VC, 1); derramase (S, 1; VC, 
2); derramasse (VC, 3); derramaste (VC, 
1); derramastes (EE, 1); derramãte (VC, 
1); derramaua (VC, 2); derramauã (VC, 
1); derramauam (VC, 1); derrame (VC, 
1; EE, 1); derramees (VC, 1); derramem 
(VC, 1); derramey (VC, 3); derramou 
(S, 1; VC, 10; EE, 8); derramou os 
(VC, 1); era derramada (EE, 1); estauã 
derramados (EE, 2); estauam derramados 
(EE, 2); estauan derramados (EE, 1); for 
derramado (VC, 1); forõ derramados 
(VC, 2); fosse derramada (EE, 2); foy 
derramada (S, 1; VC, 1); foy derramado 
(S, 2; VC, 3; EE, 1); he derramada (VC, 
3); seer derramado (S, 1); seja derramado 
(VC, 1); sejalhe derramado (EE, 1); ser 
derramado (VC, 1); sera derramado 
(VC, 1); seriã deramados (VC, 1); som 
derramados (VC, 1); sta derramado 
(VC, 1). Contextos: «ca por o muyto 
sangue que elle auya derramado» (VC); 
«e nom cessauam darremar lagrimas» 
(VC); «e de rama as virtudes em os 
ẽxẽplos da bõdade» (VC); «quando 
começou de ramar por nos o seu muy 
santo sangue» (VC); «e multiplica e 
derama o seu desejo per muytas cousas 
desuayradas» (VC); «tãto que nõ acabe 
e derama se per os outros» (VC); «E 
depois seẽdo o millagre descoberto e a 
cõpanha deramada» (VC); «ella e suas 
filhas ssom departidas e deramadas per 
todollos outros estados dos homeẽs» (S); 
«Terçeiro he deramar da auondança» 
(EE); «a alma se departe e deramase 
per muytas cousas» (VC); «as quaaes 
depois derame e de a beber aos poboos 
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ẽ poderio» (VC); «e auõdosamẽte 
deramou lagrimas daquelles seus muy 
piadosos olhos» (VC); «E quãdo poeen 
o vinho e a augua en o calez, primeiro 
derrama no soomẽte pera alimpar 
aquele lugar por dõde passa» (S); «E 
aquelle meesmo longo e largamente se 
derrama» (EE); «Quem non he conmygo 
contra mym he e quem com mygo non 
colhe derrama» (EE); «derramã os 
perseguidores deramã os tẽptadores» 
(VC); «matase e derrama se ou se 
destrue» (VC); «aquelle derramaas que 
som acheguadas» (VC); «ca a ffe 
catholica diuulgada e derramada he per 
todo o mundo» (EE); «e que he nossa paz 
que ajũta as cousas derramadas» (EE); 
«e seu sangue derramado na paixom» 
(EE); «Como ho Pellicano derramãdo 
seu sangue sobre seus filhos mortos os 
resuçita e lhes da vida» (EE); «andaua 
apanhando do chaão os seus pãnos que 
jaziam derramados» (VC); «e auer 
aquello que depois derramaes per o 
poboo» (VC); «(Tirarã as serpentes) e 
peçonhas s. derramallas hã e tolhellas 
ham» (VC); «porque a vossa voz e 
braados derramam o sangue do justo» 
(VC); «con affeiçõ e humildade postos 
em giolhos e pregadas as maãos e 
derramando lagrimas» (EE); «Outrosi 
por temor que se poderia derramar o 
sangue» (S); «e por a sua fortelleza 
rõper syã os odres e derramar sya o 
vinho» (VC); «por quanto derramara o 
precioso vnguẽto» (VC); «e mais digna 
de por ella lançares e derramares a tua 
misericordia sobre nos» (VC); «Despois 
desto desçẽde aos ermitaães e santos 
que nõ derramarõ sangue pella ffe 
catholica» (EE); «os quaaes derramarom 
o sãgue per que foy remijdo o linhagẽ 
humanal» (EE); «derramarõse lhe fora 
as entradanhas» (EE); «Percudyrey 
ou ferirey o pa[s]tor derramarseam 
as ouelhas da manada» (VC); «com 
penhor e signal damor das tu a ferida 

e com officio de caridade derramas tu 
o sangue» (VC); «Se aconteçer que o 
vinho se bertese despois da cõsagraçon 
ou se derramase algũa parte do vinho 
ou todo» (S); «pois que o entreguauam 
a outrẽ que o derramasse» (VC); «e 
colhes onde nõ semeaste e apanhas 
onde nõ derramaste» (VC); «Vos outros 
derramastes o gaado e o lãçastes e nom 
o visitastes» (EE); «e derramãte o teu 
sangue per çinquo partes do teu corpo» 
(VC); «oraua e derramaua o seu sãgue» 
(VC); «E elles derramauã o sangue 
jgnoscẽte» (VC); «Porque derramauam 
elles aquelles sangue meesmo» (VC); 
«porque nom lhe derrame o vento da 
soberba» (VC); «mas nõ derramees seu 
sangue sem culpa. e nõ o matees» (VC); 
«e derramem aos prouximos quando 
forem occupados açerca delles» (VC); 
«e apanho onde nõ derramey» (VC); 
«Derramou e deu aos proues» (EE); «e 
derramou os pera desuayrados cabos» 
(VC); «ainda nom era derramada 
na ygreja» (EE); «os discipollos que 
estauã derramados depois de seer 
apedrejado Sancto Esteuam» (EE); «os 
judeus estauam derramados por todallas 
naçoões» (EE); «os apostollos de dia 
estauan derramados por medo dos 
judeus» (EE); «o qual poozinho depois 
que assy for derramado nõ podera por 
sy ja mais seer apanhado» (VC); «porque 
per muytos catiueiros os judeus forõ 
derramados e spargidos» (VC); «que 
ainda nas naçoões fosse derramada ha 
graça do spiritusancto» (EE); «por que 
a doctrina do Evãgelho foy derramada 
por todalas partes do mundo» (S); «a 
ffe catholica he derramada per todo o 
mũdo» (VC); «non pode ser sen seer 
derramado o sangue de Jhesu Christo» 
(S); «ondequer que aquelle poo seja 
derramado» (VC); «sejalhe derramado 
o seu» (EE); «do seu corpo que he a 
ygreja sãgue auia de ser derramado» 
(VC); «E aqueste he o meu sangue 
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que por vos sera derramado» (VC); 
«e elles seriã deramados por o mũdo 
e per a ygreja» (VC); «os quaaes som 
derramados per todo o mundo» (VC); 
«(E ajuntara o trijgo) que agora sta 
derramado per muytos lugares» (VC).

derrancar, vb. (de de- + arrancar). 
Arrancar; desenraizar. Formas: derrancã 
(VC, 1). Contexto: «porque os seus 
ramos se stendẽ sobre o caminho ajnda 
as britã e derrancã a aruor» (VC).

derrear, vb. (talvez do lat. *disrenare, 
molestar os rins). Curvar; extenuar; 
cansar. Formas: derear (VC, 1); 
derreado (VC, 1). Contextos: «sera de 
deribar o feixe ou de se derear cõ elle» 
(VC); «nõ poderas acalçar nẽ seguir 
o sposo nẽ hir aas vodas spirituaaes 
ẽcarreguado e derreado cõ a carrega da 
sẽsualidade» (VC).

derrebar, vb. O mesmo que derribar. 
Formas: derrebou (VC, 1). Contexto: 
«E Christo derrebou o demo cõ tres 
testimunhas e autoridades que tomou 
da ley» (VC).

derredor, loc. adv. (de de + redor; este, 
segundo uns, do lat. rotatore-m; segundo 
outros, do lat. retro). À volta. Formas: 
derredor (VC, 5). Contextos: «(e disse 
delle) aos que stauã derredor» (VC); 
«foy a fama per as prouincias derredor 
e trouuerõlhe todos aquelles que auiã 
algũas doẽças e malles» (HV).

derredor de, loc. adv. À volta de. Formas: 
derredor d’ (VC, 1; HV, 1); derredor 
de (VC, 4). Contextos: «e deue lãçar 
esterco derredor della» (VC); «E quando 
a batalha foy posta derredor do castello» 
(HV); «Veendo Jesu muytas cõpanhas 
derredor de sy e que o seguiã mãdou 
aos discipollos que se fossem aalẽ do 
mar» (VC).

derreter, vb. (do lat. vulgar deretere, por 
deterere, gastar). Dissolver; fundir; 
tornar líquido. Formas: derete (VC, 1); 
dereter (VC, 1); derreta (VC, 1); derrete 
(VC, 2); derretem (VC, 1); derretendo 

(EE, 1); derreteos (VC, 1); derreter (VC, 
1); derreterom (VC, 1); derretesse (VC, 
1); derretete (VC, 1); derretida (VC, 1). 
Contextos: «a çera se derete ante o fogo» 
(VC); «e bẽauẽturados som os olhos que 
ẽ tal choro scolherõ de se dereter ante 
que de se aleuãtar ẽ soberba» (VC); «e 
chagua me da tua caridade em maneira 
que cõ amor eu me derreta e desfaça» 
(VC); «derrete per dõ de piedade» (VC); 
«Oo quã aginha derretem a fieldade e 
regello do coraçõ» (VC); «E assentarse 
a derretendo e affinando como prata» 
(EE); «E derreteos e desolueos» (VC); 
«o sol ha poderio e virtude de secar e de 
derreter» (VC); «e os ceeos destillarõ e 
se derreterom da façe de deus» (VC); 
«e se fosse darame ou metal que se nõ 
derretesse per contẽplaçom» (VC); «Oo 
meus olhos choraae e derretete minha 
alma» (VC); «e deu de sy lugar e a 
maneira de çera derretida» (VC).

derribado, subs. (do part. de derribar). 
Caído. Formas: derribados (VC, 3). 
Contextos: «e elle he aquelle que da 
a mãao da sua ajuda aos derribados» 
(VC); «A quinta he reuelaçom dos 
opressos e derribados ally onde diz: 
soltar os quebrantados» (VC); «o qual 
da a sua maão e ajuda aos derribados e 
alleuanta os que jazem» (VC).

derribadoiro, subs. (de derribado + 
-o iro ) .  Lugar  onde  se  derr iba ; 
despenhadeiro. Formas: derribadoyro 
(VC, 1). Contexto: «Ajnda agora se 
demostra ally este lugar e chamase o 
derribadoyro» (VC).

derribador, subs. (de derribado + -or). 
Aquele que derriba. Formas: deribador 
(VC, 1); derribador (VC, 3). Contextos: 
«E tomou Jacobo o qual era interpretado 
luctador ou deribador» (VC); «Jacobo 
que he luctador ou derribador significa 
a pobreza volũtaria» (VC); «Jacome 
que quer dizer vençedor ou derribador» 
(VC).

derribamento, subs. (de derribar + 
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-mento). Ato de derribar; queda; 
ruína. Formas: deribamẽto (VC, 1); 
derribamẽto (VC, 1); derrybamẽto 
(VC, 1). Contextos: «Esto mees[m]o 
foy afigurado em Moyses e em pharao 
no deribamẽto e trilhamẽto do seu deus 
Amom» (VC); «por tal que seja em elle 
lucta e derribamẽto» (VC); «porque 
depois da deyjecçõ e derrybamẽto com 
razõ se segue a gloria» (VC).

derribar, vb. (do lat. derripare). Deitar 
abaixo; derrubar; abater. Formas: deriba 
(VC, 4); deribado (VC, 1); deribados 
(VC, 3); deribar (VC, 1); deribarom 
(VC, 1); deribou (VC, 3); derriba (VC, 
2); derribã (VC, 4); derribaae (VC, 1); 
derribada (VC, 1); derribado (VC, 8; 
EE, 1); derribados (VC, 3); derribãdote 
(EE, 1); derribando (VC, 2); derribar 
(S, 1; VC, 14; HV, 4; EE, 1); derribara 
(VC, 1); derribarã (EE, 1); derribares 
(EE, 1); derribarey (VC, 1); derribarõ 
(VC, 1; HV, 2; EE, 2); derribartehã (VC, 
1); derribas (EE, 1); derribasse (VC, 1); 
derribassem (VC, 1; HV, 1); derribaste 
(VC, 1); derribaua (VC, 3); derribe (VC, 
4); derribẽ (VC, 2); derribemos (VC, 
1); derribes (VC, 1); derribou (VC, 13); 
derribou o (VC, 1); derrybada (VC, 1); 
derrybamdosse (EE, 1); derrybar (VC, 
1); derrybarõ (EE, 1); derrybarom (VC, 
1); derrybe (EE, 1); derrybou (VC, 
1); deryba (VC, 1); derybado (VC, 1); 
deryballes (VC, 1); derybou (VC, 1); 
fosse deribada (HV, 1); fosse derribado 
(HV, 1); foy derribado (VC, 1); he 
derribada (VC, 1); he derribado (VC, 4); 
seer derribado (VC, 1); seer derribados 
(VC, 1); serã derribados (VC, 1); seras 
derribado (VC, 1); som deribados (VC, 
1); som derribados (VC, 1). Contextos: 
«o qual outrossy impugna e deriba 
muytos» (VC); «Se tu vires alguẽ 
deribado e abatido nom diguas» (VC); 
«nõ desprezes pois aquelles que jazẽ 
deribados» (VC); «neçessario sera de 
deribar o feixe ou de se derear cõ elle» 

(VC); «mas nõ a deribarom nem caeo 
da firmeza da virtude» (VC); «e Dauid 
pastor que este deribou he Christo» (VC); 
«e em este se derriba ho fundamento de 
todo» (VC); «e os seus ministros os 
sacodẽ e derribã» (VC); «derribaae 
ou desfazee aqueste templo» (VC); «e 
desauenturada e derribada cayo em as 
miserias deste mũdo» (VC); «Derribado 
no chaão.) espantando e marauilhado.» 
(EE); «seendo nos ja derribados e 
vencidos» (VC); «(se derribãdote) como 
mays bayxo» (EE); «e sey Jacobo em 
derribando e vençẽdo os vicios» (VC); 
«por que os poderia derribar o vento» 
(S); «Respõdo aaquella objecçõ que diz 
que os derribara sem voz» (VC); «(em 
terra derribarã.) ca tomada ha çidade 
derribarõ as torres e muros e todollos 
edifiçios deitarõ em terra» (EE); «todo 
isto te darei se te derribares em terra e 
me adorares» (EE); «derribarey os meos 
celleyros e fazellos ey mayores» (VC); 
«E em tãto o emperador fez derribar o 
castello e derribarõ as cauas» (HV); «(e 
derribartehã em a terra) lãçãdote per a 
terra as torres e as mayores fortelezas» 
(VC); «vay que derribas ho templo 
de deos» (EE); «por tal que aquelles 
que tijnhã poderio em o aar elle os 
derribasse seẽdo alleuãtado em o aar» 
(VC); «Empero antes que derribassem 
as casas da çidade Titus caualgou polla 
çidade» (HV); «tu derribaste e tirasti o 
discipollo de Christo do apostollado» 
(VC); «e que a derribaua e fazia em 
poo» (VC); «nẽ faça caer a tua voontade 
nem a derribe o temor da fame» (VC); 
«porque as cõtrairas per enfadamẽto nõ 
nos derribẽ» (VC); «e coucinhemos ou 
derribemos o mũdo e o seu principe cõ 
nossos pees» (VC); «e se os auer quiseres 
he necessario que te derribes e que 
adores o demo» (VC); «com hũa funda 
o derribou a Gollias» (VC); «derribou 
o primeiro em terra e fezeo torçer» 
(VC); «e vees toda a força dos imijgos 
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derrybada» (VC); «nom deuya deçer per 
outro logar derrybamdosse» (EE); «Ca 
em outra maneira elle nõ pode derrybar 
o homẽ» (VC); «derrybarõ se pello 
chaão» (EE); «E assy se aquestes cõ a 
ajuda de deus e poder derrybarom tantos 
jmjigos» (VC); «nõ se leyxara pedra 
sobre pedra que nõ se derrybe» (EE); 
«Sãsam cõ hũa queixada dasno derrybou 
mil homẽs» (VC); «E aqueste outro 
vẽce e deryba» (VC); «ca som caydo 
e derybado per pecados» (VC); «mas 
nõ quis saluo deryballes huũ pouco» 
(VC); «ferio e derybou a conpanha 
tam spantosa per armas» (VC); «nẽhũa 
parte do muro nõ ficou que todo nõ 
fosse deribada» (HV); «deus nõ quis 
que fosse derribado» (HV); «Mas ajnda 
aqui em esta temptaçom foy derribado 
aquelle mentiroso homjcida que nom 
tem cousa e promete quãto no mundo 
ha» (VC); «e a quarta he derribada a 
terra per desesperaçã da saluaçã» (VC); 
«nom he enguanado per as asperas nõ 
he derribado» (VC); «E no tẽpo da 
mayor ydade que se chama adolescencia 
soportou trabalho de disputar e de seer 
derribado» (VC); «Nõ choraua Christo 
soomẽte por os muros que auiã de seer 
derribados» (VC); «e seus filhos cayrõ 
ou serã derribados» (VC); «trigoso e 
assy como Sathanas de sobreuẽta seras 
derribado» (VC); «e som deribados em 
lugar baixo» (VC); «os que sõ perfeitos 
caaẽ e som derribados da alteza da 
perfecçõ no tempo da perseguiçõ» (VC).

derriçar, vb. (de de- + riçar). Desfazer; 
rasgar; estraçalhar. Formas: derriçã 
(VC, 1). Contexto: «o coyro fica ao 
senhor e as carnes derriçã e comem os 
caẽs» (VC).

derrogar, vb. (do lat. derogare). Abulir; 
anular. Formas: derrogado (S, 1). 
Contexto: «o qual he ja derrogado e 
quitado» (S).

dês, prep. (do lat. de + ex). O mesmo que 
desde. Formas: des (S, 16; TC, 2; VC, 

132; HV, 2; C, 3; EE, 31). Contextos: 
«por que nos de ho que tem ordenado 
des ho começo do mũdo» (S); «asi he 
engrãdecida e asenhorada de todo o 
mũdo que des a mayor criatura ataa 
meor de todos he seruida» (TC); «e assi 
como des o principio» (VC); «porque 
se ẽuorilhaua des ẽfundo atees açyma» 
(VC); «des agora estou aparelhado a 
obedeçerte ẽ todallas cousas» (EE); «des 
o começo do mundo foy cõfirmada com 
elles» (EE).

dês agora, loc. adv. O mesmo que desde 
agora: a partir deste momento. Formas: 
des agora (VC, 6; EE, 1). Contextos: 
«Seja o nome de deus beento des agora 
para sempre» (VC); «des agora começou 
ella de a prouar» (VC); «eu vos digo nõ 
me veeres des agora» (VC); «Como 
quẽ diz des agora estou aparelhado a 
obedeçerte ẽ todallas cousas» (EE).

dês ali, loc. adv. O mesmo que desde ali: 
a partir daquele lugar; a partir daquele 
momento. Formas: des alli (VC, 1); des 
aly (S, 1; VC, 6); desalli (VC, 1); desally 
(VC, 1); desaly (VC, 2). Contextos: «e 
des alli foy perfeito em a ffe» (VC); 
«A primeyra he des aly domde diz: 
eleuatis occulis, ataa: accepit» (S); 
«e des aly se alegrauã» (VC); «e des 
aly veo hũa (nuuem) branca e luzẽte» 
(VC); «e desalli auiã elles çircũçisom» 
(VC); «E desally atees a trasmigraçom 
de Babillonia» (VC); «e desaly os 
discipollos de Johãne se mouerõ» (VC).

dês ali adiante, loc. adv. O mesmo que 
desde ali adiante. Formas: des aly 
adeante (VC, 1); des aly adiante (VC, 1). 
Contextos: «E des aly adeante as bocas 
que primeiro eram çerradas som soltas 
ẽ louuores de deus» (VC); «e des aly 
adiante atees doze ãnos do moço Christo 
nem se lee delle alguũa cousa» (VC).

dês ali avante, loc. adv. O mesmo que 
desde ali avante. Formas: des aly auante 
(VC, 1). Contexto: «e por mostrar que ja 
des aly auante nom querya companhya 
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dos maaos» (VC).
dês ante de, loc. adv. O mesmo que desde 

antes de. Formas: desante d’ (VC, 1). 
Contexto: «sta aparelhado desante da 
feytura do mũdo» (VC).

dês aqui, loc. adv. O mesmo que desde 
aqui: a partir deste lugar; a partir deste 
momento. Formas: des aquy (VC, 1); 
desaqui (VC, 2). Contextos: «Des aquy 
sygue a madre com toda deuoçom atees 
Bethleem» (VC); «Nõ queiras temer 
atees ora tomaste peyxes e desaqui» 
(VC); «e desaqui atees a açẽssom 
appareceo quantas vezes quis» (VC).

dês aqui adiante, loc. adv. O mesmo 
que desde aqui adiante. Formas: des 
aquy adiante (VC, 1; EE, 1); desaqui 
a deante (VC, 1); desaquy adeãte (VC, 
1). Contextos: «Des aquy adiante hia 
Jesu cõ seus discipollos e cõ muyta 
cõpanha que o seguyã por a nouidade 
das obras e millagres» (VC); des aquy 
adiante ja diz ho spiritu que folguem 
de seus trabalhos» (EE); «mas desaqui 
a deante vijnra o tempo de julguar» 
(VC); «Ja desaquy adeãte todos meus 
desejos esqueentaeeuos e corre ao senhor 
Jhesu» (VC).

dês então, loc. adv. O mesmo que desde 
então. Formas: des entõ (VC, 2); des 
entom (VC, 2; EE, 1); desentã (VC, 
1); desentõ (VC, 3); desentom (VC, 3). 
Contextos: «e des entõ chorãdo reza» 
(VC); «mas des entõ atees ora sempre 
tira os pecados do mũdo» (VC); «porque 
des entom veemos o mũdo acerca todo 
seer acresçẽtado» (VC); «E des entom 
nom veo a Jherusalẽ segundo ante 
fazia» (VC); «E assy des entom foy 
Christo perfeyto de todallas sciencias 
e graças» (E); «ja desentã boo Jesu 
começaste de padeçer» (VC); «E desentõ 
o maligno spiritu presumio que Christo 
era homẽ» (VC); «E desentom per 
aquesta meezinha saudauel foy curado 
per a continua meditaçõ della» (VC).

dês i, loc. adv. (de dês + aí). O mesmo que 

desde aí: desde esse lugar; desde esse 
momento. Formas: de si (VC, 63); de 
ssy (VC, 1); de sy (VC, 117). Contextos: 
«De si se cõsirarmos que aquelles que 
nos fazem esto som maaos» (VC); «De 
ssy porque se alguũs daquelle poboo 
morressem nas batalhas» (VC); «De sy 
a humildade mereçe ajnda acreçentamẽto 
de graça comprida» (VC).

dês o instante de que, loc. conj. O 
mesmo que desde o instante em que. 
Formas: des o jnstãte de que (VC, 1). 
Contexto: «e desta guisa lhe som dadas 
todas as cousas des o jnstãte de que foy 
cõçebido» (VC).

dês que, loc. conj. O mesmo que desde que: 
a partir do momento em que; uma vez 
que. Formas: des que (S, 6; VC, 3; HV, 
37; EE, 3); desque (S, 17; VC, 6; HV, 8). 
Contextos: «E esta ydade sse entende 
des que ssabe julgar qual he ho mal e 
quall he o bem» (S); «a qual começou 
des que naçeo atees a morte da cruz 
que ouue» (VC); «E des que forõ adiãte 
do emperador: Veronica deu o sancto 
pãno a Sam Clemẽte» (HV); «vijnra 
tempo qual nõ foy des que começarõ as 
gentes» (EE); «Pois que todo homẽ sse 
deue confesar e desque he de ydade que 
pode pecar» (S); «Tomas diz que Christo 
desque naçeo atees que foy bauptizado 
nõ fez milagre alguũ» (VC); «e desque 
foy basteçida meterõ se dẽtro» (HV).

desacompanhado, adj. (do part. de 
desacompanhar ,  este de des- + 
acompanhar). Sozinho; desamparado. 
Formas: desacompanhado (VC, 1); 
desaconpanhado (VC, 1); desacõpanhado 
(VC, 1). Contextos: «Nom leixes em 
tua meditaçom hir desacompanhado 
aquelle que fugia ao Egipto» (VC); «o 
qual foy leixado soo e desaconpanhado 
dos discipollos» (VC); «demostra o 
euangelista a humildade de Christo em 
quanto ficaua soo e desacõpanhado» 
(VC).

desacordar, vb. (des- + acordar). Dis-
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cordar; divergir. Formas: desacorda 
(S, 1; VC, 1); desacordadas (VC, 1); 
desacordados (VC, 2); desacordan (S, 
1); desacordar (VC, 1); desacordara 
(VC, 1); desacordarẽse (VC, 1); desa-
cordaria (VC, 1); desacordas (VC, 1); 
desacordassem (VC, 1); desacordauã 
(VC, 1); desacordauam (VC, 1); de-
sacorde (VC, 1); desacordẽ (VC, 1). 
Contextos: «O terceiro que desacorda 
em todalas creaturas» (S); «e que faz 
as cousas desuayradas e desacordadas 
em huũ» (VC); «aquelles que chamou 
para seerẽ apostollos erã desuairados 
ou desacordados na voõtade» (VC); «e 
se desacordan nos ofiçios diuynaees» 
(S); «tu nõ sentiras alguem desacordar 
daquello que for certo» (VC); «E auerã 
discordia cõ toda criatura e toda criatura 
desacordara delles» (VC); «Non ha hy 
cousa que mayor escandallo faça a todos. 
que desacordarẽse e partirẽse huũs dos 
outros» (VC); «o que quiseres tua cabeça 
nom desacordaria em algũa guisa do seu 
corpo» (VC); «da qual elle veera que tu 
desacordas» (VC); «se pervẽtura antre si 
desacordassem» (VC); «(E auia arruido 
ãtre as cõpanhas) e desacordauã» (VC); 
«Nõ desacorde pois o teu coraçõ da tua 
façe» (VC); «e que a obra e a voõtade nõ 
desacordẽ cõ as pallauras» (VC).

desacordo, subs. (segundo uns, de des- + 
acordo; segundo outros, regressivo de 
desacordar). Desavença; desentendi-
mento; discórdia. Formas: desacordo 
(VC, 4). Contextos: «porque seu cõse-
lho foy desfeito per diuisom e desacordo 
que auia antre elles» (VC); «nom depar-
tidos per discordia e desacordo» (VC); 
«Nom conuẽ que antre estes seus filhos 
consenta auer dauysom ou desacordo» 
(VC); «porque o senhor nom visita 
aquelles que som em desacordo» (VC).

desacorrido, adj. (do part. de desacorrer, 
este de des- + acorrer). Desamparado; 
abandonado. Formas: desacorridas (VC, 
1); desacorridos (VC, 1). Contextos: «E 

o senhor cõ blãda cõsollaçõ reuellãdo 
aquellas que erã dejectas e desacorridas» 
(VC); «assi como pobres e desacorridos 
andauã fogindo» (VC).

desacostumado, adj. (do part. de desa-
costumar). Desabituado; que é fora do 
costume; inusual. Formas: desacostu-
mada (VC, 1); desacostumado (VC, 1); 
desacustumada (VC, 4); desacustumadas 
(VC, 1). Contextos: «Spanto he de 
marauilha que aconteçe de sobreventa 
ou asinha de cousa de todo desacostu-
mada» (VC); «o feruor desacostumado 
que ẽ elle era» (VC); «per noua e de-
sacustumada maneira» (VC); «veẽdo 
aconteçer cousas desacustumadas sem 
ordem» (VC).

desacostumar, vb. (de des- + acostumar). 
Desabituar; perder o costume ou o hábito 
de. Formas: desacustumẽ (VC, 1). 
Contexto: «porque os sobditos nõ se 
desacustumẽ» (VC).

desafeitado, adj. (do part. de desafeitar, 
este de des- + afeitar). Desenfeitado; 
despido de ornamentos. Formas: 
desafeitada (VC, 1). Contexto: «E daqui 
veẽ que ella fica pobre e minguada nua 
e de maao gesto desafeitada hoespeda 
strangeira e sem sangue» (VC).

desafiação, subs. (de desafiar + -ção). 
Ato ou efeito de desafiar; desafio; 
provocação. Formas: desafiaçam (1). 
Contexto: «que pague de pena por a dita 
desafiaçam ou ameaça dous cruzados 
douro» (C).

desafiado, subs. (do part. de desafiar). 
Aquele que foi provocado ou intimidado. 
Formas: desafiado (C, 1). Contexto: «o 
desafiado ou ameaçado a juizo de homẽs 
boos deua ser cõtente» (C).

desafiar, vb. (de des- + afiar). Dirigir 
provocação; provocar; intimidar; 
ameaçar. Formas: desafiar (C, 1); 
desafiou (C, 1). Contextos: «desafiar ou 
ameaçar pera o matar ou ferir» (C); «dee 
tal segurança aaquelle que assy desafiou, 
ou ameaçou» (C).
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desagradecido, subs., adj. (do part. 
de desagradecer, este de de des- + 
agradecer). Mal agradecido; ingrato. 
Formas:  desagradeçido (EE, 1); 
desagradeçidos (EE, 5). Contextos: 
«peca por seer desagradeçido» (EE); 
«elle he begnino con os desagradeçidos 
e maaos» (EE); «os judeus sempre 
forom desagradeçidos a deos» (EE); 
«muytos beens faz a quẽ non os quer e 
aos desagradeçidos» (EE); «Ainda que 
sejaaes desagradeçidos que deus muytos 
beens faz a quẽ non os quer» (EE).

desagradecimento, subs. (de desagradecer 
+ -mento). Ato ou efeito de desagradecer; 
ingratidão. Formas: desagradeçimento 
(S, 1); desagradeçimẽto (EE, 1). 
Contextos: «e por que nõ a faziã 
a  myn e por  desconhoçimẽto e 
desagradeçimento» (S); «Primeiramente 
que nom tornem quanto aa penna. Mas 
quanto ao desagradeçimẽto» (EE).

desaguisado, adj. (do part. de desaguisar, 
este de des- + aguisar). Áspero; 
desagradável; indiscreto. Formas: 
desaguisada (TC, 1; VC, 2); desaguisado 
(VC, 1). Contextos: «o que diz palaura 
desaguisada cõ grã sanha» (TC); «E sse 
pede cousa desaguisada deues lhe dar a 
palaura ensinandoo e auisandoo» (VC); 
«desaguisada cousa he que o filho de 
tal padre seja feito cruel e fero» (VC); 
«A segũda he o huso desaguisado e sem 
descripçõ das cousas temporaaes» (VC).

desaguisado 2, subs. (do part. de desaguisar, 
este de des- + aguisar). Desavença; 
discórdia. Formas: desaguisado (VC, 
1). Contexto: «perdoar aos que nos 
fazẽ desaguisado e rogar a deus por 
elles» (VC).

desamar, vb. (de des- + amar). Deixar de 
amar; não gostar de. Formas: desama 
(VC, 1); desamar (VC, 1); desamarõ 
(VC, 1); desame (VC, 1); desames (VC, 
1). Contextos: «Oo pecador consijra que 
padeçerã aquelles que deus desama» 
(VC); «que assy deuiã de desamar o 

jmijgo» (VC); «que os nõ desamarõ nẽ 
os matarõ» (VC); «nõ viue em perfeiçõ 
que desame seu jmijgo» (VC); «mas se 
ajnda nom soubeste amar a ti meesmo 
temo me que desames o proximo assi 
como a ti» (VC).

desamizade, subs. (de des- + amizade). 
Falta de amizade; inimizade. Formas: 
desamizade (VC, 1). Contexto: «atees 
que tu vaas e tires a desamizade que 
auias cõ teu jrmaão» (VC).

desamparar, vb. (de des- + amparar, este 
do lat. medieval amparare). Não prestar 
amparo ou ajuda; abandonar. Formas: 
desampara (VC, 3); desamparada (VC, 4); 
desamparado (VC, 1); desamparãdo (VC, 
1); desamparar (VC, 4); desampararmos 
(VC, 1); desampararom (VC, 1); 
desamparas (VC, 2); desamparaua 
(VC, 2); desampare (VC, 1); desãpara 
(VC, 1); desãparado (VC, 1); desãparar 
(VC, 1); desãparou (TC, 1; VC, 1); era 
desamparada (VC, 1); es desamparado 
(VC, 1); he desamparado (VC, 1); seer 
desamparado (VC, 1); seeres desãparado 
(VC, 1); som desamparados (VC, 1). 
Contextos: «em fim pero quando 
somos em a final necessidade nõ nos 
desampara» (VC); «nem se defende: 
mas leixase desamparada» (VC); «e aos 
seos anjeos e ally te hiras desamparado 
da deffensõ e guarda diuinal» (VC); 
«e desamparãdo os maaos feitos» 
(VC); «se pecar em nos nosso jrmaão 
e nos desamparar em qualquer caso 
que seja teemos poder de lhe perdoar» 
(VC); «se pecar em nos nosso jrmaão 
e nos desamparar em qualquer caso 
que seja teemos poder de lhe perdoar» 
(VC); «se desampararmos as cousas 
de baixo terreaaes e morarmos em as 
cousas altas e de çyma» (VC); «em a 
qual os phisicos o desampararom e nom 
curarom delle» (VC); «O pastor e ydolo 
que desamparas o pegulhal» (VC); 
«e da guisa que os deus desamparaua 
por algũus scõdidos viçios seus» (VC); 
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«nom seja jrado e menospreze a nos 
pecadores e nos desampare com razom 
e dereito» (VC); «Por tãto vos desãpara 
porque nõ conheçe ẽ vos mereçimẽto 
de vida» (VC); «Deus todo poderoso 
outorgua a my pobre e desãparado 
de ti» (VC); «entõ perijgo seria leixar 
e desãparar a manada» (VC); «he 
chamada adulterinha porque desãparou 
o seu boo e primeiro esposo» (TC); «Eu 
era desamparada e soo» (VC); «nõ 
cuydes que es desamparado» (VC); «se 
algũas vezes achar a voõtade seca e lhe 
pareçer que he desamparado de deus» 
(VC); «E elle meesmo se faz causa de 
seer desamparado e que Christo se saya 
delle» (VC); «porque sejas mereçedor de 
seeres desãparado de deus» (VC); «taaes 
como estes som desamparados» (VC).

desamparo, subs. (regressivo de desam-
parar). Ato ou efeito de desamparar; 
privação de ajuda; abandono. Formas: 
desamparo (VC, 1). Contexto: «O pri-
meiro ergo marteiro esta no desamparo 
volũtario das cousas tẽporaaes» (VC).

desandança, subs. (de desandar + -ança). 
Adversidade; infortúnio; revés. Formas: 
desandãça (VC, 4); desandãças (VC, 
4); desandanças (VC, 3). Contextos: 
«ou auẽdo cõpaixõ da desandãça 
alhea» (VC); «Soportaae o sopno da 
temptaçõ vigiãdo e guardãdo vos do 
sompno da desandãça e da pigriça da 
voõtade» (VC); «e que desejẽ ajnda 
e degrado reçebã as desandãças e 
asperezas daqueste mũdo» (VC); «e 
he atormentado nas desandanças e 
minguoas ou auersidades» (VC).

desaparecer, vb. (de des- + aparecer). Dei-
xar de estar visível; sumir; ausentar-se; 
esconder-se. Formas: desapareçẽdolhe 
(EE, 1); desapareceo (VC, 1); desapare-
çeo (VC, 11; HV, 2; EE, 3); desaparẽçeo 
(HV, 1); desapareçeo lhes (VC, 1); 
desapareçeolhes (VC, 1); desapareçer 
(VC, 1); desapareçera (HV, 1); desapa-
reçerõ (VC, 1); desapareçesse (VC, 1); 

desaparesçera (VC, 1); dessapareçelhes 
(VC, 1); dessapareçeo lhe (HV, 1). 
Contextos: «(Logo se partio o anjo etc.) 
desapareçẽdolhe supitamente» (EE); 
«e como ouuo dictas aquestas cousas 
desapareceo» (VC); «e elle desapare-
çeo dos olhos delles» (EE); «E nisto 
o amjo desaparẽçeo» (HV); «e entom 
desapareçeo lhes e nõ virom» (VC); 
«empero o senhor dada a beẽçom aos 
discipollos desapareçeolhes» (VC); «o 
qual pera dote da ligeiriçe pode logo 
desapareçer» (VC); «e como depois 
lhe desapareçera» (HV); «E como de-
sapareçerõ aquelles ãgeos elles adorarõ 
aly em aquelle loguar» (VC); «Mas ora 
lhes desapareçesse ante que ẽtrassem na 
cidade ou depois» (VC); «ex a strella que 
lhes desaparesçera tornoulhes apareçer» 
(VC); «como os magos entrarom em 
Judea dessapareçelhes logo a strella» 
(VC); «E tãto que o anjo meteo Jacob 
na tẽda do emperador, dessapareçeo 
lhe» (HV).

desapegar, vb. (de des- + apegar). Des-
pegar; soltar; desagarrar. Formas: de-
sapeguar (VC, 2); desapeguarã (VC, 1); 
foy desapegado (VC, 1); he desapeguada 
(VC, 1). Contextos: «Apeguarmos 
nos ao seu amor que nos nõ possamos 
desapeguar» (VC); «Os ellemẽtos se 
soltaram e desapeguarã» (VC); «e o 
ajũtamẽto dos mẽbros foy desapegado no 
pregamẽto dos crauos» (VC); «e porque 
he desapeguada per discordia» (VC).

desapercebido ,  adj .  (do part .  de 
desaperceber, este de des- + aperceber). 
Desprevenido; desacautelado. Formas: 
desaperçebido (VC, 3); desaperçebidos 
(VC, 6). Contextos: «e que nõ seja 
achado desaperçebido» (VC); «que o nõ 
ache desaperçebido a vinda do senhor» 
(VC); «porque aquelle dia nõ nos ache 
desaperçebidos» (VC); «porque o dia do 
senhor nom nos ache desaperçebidos» 
(VC).

desapoderado, adj. (do part. de desapode-
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rar). Desapossado; sem poder. Formas: 
desapoderado (VC, 1). Contexto: «e eu 
home fraco e desapoderado» (VC).

desaprazer, vb. (de des- + aprazer). 
Desagradar; desgostar.  Formas: 
desapraz (TC, 1; VC, 2; EE, 2); 
desapraza (VC, 1); desaprazamos (VC, 
1); desaprazera (VC, 1); desaprougue 
(VC, 1); desaprouue (VC, 2). Contextos: 
«he pecado muy maao e desapraz com 
el muyto a Deus» (TC); «E ho mal pella 
mayor parte a todos desapraz» (EE); «nõ 
ha cousa que desapraza ao padre» (VC); 
«e o principal proposito desto he que 
desaprazamos aos maaos» (VC); «nom 
lhe prazera ante lhe desaprazera» (VC); 
«e aquello que lhe desaprougue vedeo e 
cauidese dello» (VC); «Nunca em o filho 
desaprouue cousa algũa ao padre» (VC).

desarmar, vb. (de des- + armar). Depor 
as armas; estar sem armas. Formas: 
desarmadas (VC, 1); desarmarõse (HV, 
1); desarmouse (HV, 1). Contextos: 
«Nom queyras pararmentes aas maãos 
desarmadas» (VC); «tornarõse pera as 
tẽdas e desarmarõse e folgarõ aquelle 
dia» (HV); «e diante de todos se deçeo 
do cauallo e desarmouse e tirou a 
espada» (HV).

desarrazoadamente, adv. (de desarrazoado 
+ -mente). Despropositadamente; sem 
razão. Formas: desarazoadamẽte (VC, 
1). Contexto: «e os ẽduzia a fazer 
esmollas escarnesçiã delle como que 
fallasse desarazoadamẽte» (VC).

desarrazoado, adj. (do part. de desarrazoar, 
este de des- + arrazoar). O mesmo 
que desrazoado: que não tem razão; 
despropositado; insensato. Formas: 
desarazoadas (VC, 1); dessarrozoados 
(VC, 1). Contextos: em as payxoões 
que auemos desarazoadas» (VC); «De 
creer he empero que ella nom fez plantos 
alguũs dessarrozoados» (VC).

desarrezoado, adj. O mesmo que desar-
razoado. Formas: desarezoada (VC, 1). 
Contexto: «Quãto desarezoada cousa he 

aquelle que a madre geerou nuu» (VC).
desatamento ,  subs.  (de desatar + 

-mento). Ato ou efeito de desatar; 
libertação. Formas: desatamento (VC, 
1); desatamẽto (VC, 2). Contextos: 
«E aquesto outro se significando em o 
desatamento dos mortos» (VC); «quãdo 
per desatamẽto da carne nos chegamos 
ao eternal juyzo» (VC); «per ministerios 
dos discipollos e dos sacerdotes se faz 
o leuantamento aa ffe e aabsoluçõ e 
desatamẽto pera reconcilliaçõ» (VC).

desatar, vb. (de des- + atar). Desfazer o 
nó; soltar. Formas: desata (VC, 4; EE, 
1); desatada sera (VC, 1); desatado (VC, 
1; EE, 1); desatãdo (VC, 1); desatam 
(VC, 1); desatame (VC, 1); desatando 
(VC, 1); desatar (S, 1; VC, 8; EE, 6); 
desatarẽ (VC, 1); desatarem (VC, 1); 
desatares (VC, 1); desatarmos (VC, 
1); desatarõ no (VC, 1); desatas (VC, 
1); desatasse (VC, 1); desatassem (EE, 
1); desataua (VC, 1); desatauan (VC, 
1); desataya (EE, 2); desatemos (VC, 
1); desates (VC, 2); desatouselhe (VC, 
1); dessatouo (VC, 1); eram desatados 
(VC, 1); he desatada (VC, 1); seer 
dessatados (VC, 1); staua desatado (VC, 
1). Contextos: «desata eu to peço os 
atamentos dos nossos pecados» (VC); 
«e qualquer cousa que desatarẽ desatada 
sera» (VC); «foy resuçitado por Christo 
e desatado pellos apostollos» (EE); 
«ante que star desatãdo e desenpeçãdo» 
(VC); «saluo se os desatam ou cortam 
com mezinha» (VC); «desatame estas 
prisoões e leixame ja hir em paz» (VC); 
«cortando a corda e nõ desatando» (VC); 
«de cujo çapato nam som digno desatar a 
correa» (EE); «e assi desatarem qualquer 
cousa que leguarẽ leguada sera» (VC); 
«es tu preso e leguado pera desatares e 
soltares os atamẽtos de nossos pecados» 
(VC); «apartar e legar com elle tã 
rijamẽte que nõ possamos de ligeiro 
desatarmos nẽ stremar delle» (VC); 
«mas desatarõ no quando lhe meterõ a 
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cana na maão» (VC); «Tu es aquella que 
desatas todallas cousas atadas» (VC); 
«porque nossos leguamentos desatasse» 
(VC); «mas mandou aos apostollos 
que ho desatassem» (EE); «Segũdo 
as vestiduras assi erã as ygoarias 
desataua sua carne e soltaua a mulura 
e a luxuria» (VC); «porque elles no dia 
do sabado desatauan as leguaduras aas 
animalias» (VC); «e logo acharees ha 
asna atada e o burrinho cõ ella: desataya 
e trazeyma» (EE); «Senhor desatemos 
pois algũas vezes estes muy maaos e 
apertados noos» (VC); «nem desates 
a boõa voõtade de corraçõ» (VC); «E 
entam foy aberta a boca de Zacharias e 
desatouselhe a lingoa» (VC); «porque 
aquello que a nõ creẽça legou dessatouo 
a ffe e creença» (VC); «eram desatados 
e descobertos» (VC); «sem duuida he 
desatada o leguamẽto da sua lingoa» 
(VC); «elles deueriam mais com dereyto 
querer seer dessatados e soltos» (VC); 
«em quanto falauã em seu feito que staua 
desatado» (VC).

desavantagem, subs. (de des- + avanta-
gem). O mesmo que desvantagem: des-
proveito; prejuízo. Formas: desauãtagẽ 
(VC, 1). Contexto: «nõ leuã outra 
desauãtagẽ nẽ perda senõ que se lhe 
alõgua mais a morte» (VC).

desavença, subs. (de des- + avença, este 
do lat. advenentia-m, acordo). Discórdia; 
contenda. Formas: desauẽça (VC, 2); 
desauẽças (EE, 1); desaueença (VC, 1); 
desauença (EE, 1); desauenças (EE, 1). 
Contextos: «nõ he reçebida aquella joya 
se a desauẽça nõ he tirada primeiro do 
coraçõ» (VC); «baralhas: desauẽças: 
teymas: enuejas» (EE); «diz que aquelle 
que sta em discordia e desaueença» 
(VC); «auia desauença no pouoo dos 
judeus» (EE); «na obra do dampnar 
antresy e se ferem (desauenças)» (EE).

desaventura, subs. (de des- + aventura). Má 
fortuna; má sorte; desgraça; infortúnio. 
Formas: desauentura (VC, 4; EE, 1); 

desauenturas (VC, 1); desauẽtura (VC, 7; 
EE, 2); desauẽturas (VC, 4); desavẽtura 
(VC, 1); desavẽturas (VC, 1). Contextos: 
«se sam paciẽtes no tẽpo da perseguiçã 
ou desauentura» (VC); «chorou a 
desauentura e perdimento dos outros» 
(EE); «nem amerger cõ as desauenturas» 
(VC); «em ajuda de leguamẽto de sua 
maldade e pecado e de sua desauẽtura 
estes beẽs lhe som assy maaos de 
leixar como mẽbros» (VC); «pode 
seer emtendida a proteyçom nas boas 
andanças. e na outra nas desauẽturas» 
(VC); «mas por a desavẽtura. e perda 
de Judas» (VC); «mas por a desavẽtura. 
e perda de Judas» (VC); «soportaras 
tribulações desuayradas e mil desuios 
ou desavẽturas» (VC).

desaventuradamente, adv. (de desaven-
turado + -mente). Desafortunadamente. 
Formas: desauenturadamente (VC, 1). 
Contexto: «sperando a cayr acabado 
o artigoo desta viuenda escorregauel. 
muyto mais desauenturadamente» (VC).

desaventurado, subs., adj. (do part. de 
desaventurar, este de des- + aventurar). 
O mesmo que desventurado: desditoso; 
desafortunado. Formas: desauenturada 
(VC, 3); desauenturado (VC, 2; EE, 
1); desauenturados (VC, 2; EE, 1); 
desauẽturada (VC, 3); desauẽturado 
(VC, 5); desauẽturados (VC, 4). 
Contextos: «e a fazem seer mezquinha: 
e desauenturada ante os olhos de deos» 
(VC); «O desauenturado desauẽturado 
sobre todollos homẽs» (VC); «e de todo 
fica muy desauenturado e miserauel» 
(EE); «e nos desauenturados nom 
paguamos por sua honrra os tributos que 
deuemos e como filhos de reys» (VC); 
«muytos pecadores desauenturados 
menos prezam sua peẽdença» (EE); 
«assy foy elle lançado fora do ventre da 
sua desauẽturada madre a synagoga» 
(VC); «Oo desauẽturado homẽ quẽ 
te liurara e tirara do corpo daquesta 
morte?» (VC); «Mas desauẽturados som 
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os monges que nom seguẽ Johãne seu 
principe» (VC); «Oo sandia cegueira e 
cegua sandice de judeos desauẽturados» 
(VC).

desaventurança, subs. (de desaventura 
+ -ança). Má fortuna; desgraça; 
infortúnio. Formas: desauẽturanças 
(VC, 1). Contexto: «logo se pareçe nas 
desauẽturanças ou fortunas» (VC).

desavergonhadamente, adv. (de desaver-
gonhado + -mente). Sem vergonha; sem 
pudor. Formas: desavergonhadamẽte 
(VC, 1). Contexto: «O qual respondeo 
que nõ podia se nom que despensaua 
sobre a vexaçom e desavergonhadamẽte 
dos que os teem e nõ os querem leyxar» 
(VC).

desaviado, adj. (do part. de desaviar). 
Desviado do caminho; desencaminhado. 
Formas: desauiado (VC, 1). Contextos: 
«sobre o coraçom trauesso e desauiado 
e andejo per errores» (VC).

desaviar, vb. (de des- + aviar). Desavir; 
desafiar. Formas: desauiado (HV, 
1); desauiees (HV, 1). E da qui adiãte 
tẽde vos por desauiado de my» (HV); 
«porque vos dou de conselho que vos 
defendaes e o desauiees e nõ ajaes medo 
delle» (HV).

desavir, vb. (de des- + avir). Pôr em 
desavença; indispor; inimizar. Formas: 
desauijnda (VC, 1); dessauijr (VC, 1); 
sam desaujndos (VC, 1). Contextos: 
«Que cousa mais desauijnda he que 
teer homẽ o corpo direito» (VC); «nõ se 
podẽ dessauijr por cousa algũa» (VC); 
«Ex que nom quer reçeber sacrificio 
daquelles que sam desaujndos» (VC).

desavisamento, subs. (de desavisar + 
-mento). Ato ou efeito de desavisar; 
imprudência. Formas: desauisamẽto 
(VC, 3). Contextos: «Todo pecador 
pero desauisamẽto que faz da derectura 
desonrra a deus» (VC); «e que nõ nos 
lãçe fora por desauisamẽto de loucura» 
(VC); «Dõde se mostra que nõ foy elle 
per desauisamẽto traydo» (VC).

desavisado, subs., adj. (do part. de 
desavisar, este de des- + avisar). 
Imprudente; desassisado. Formas: 
desauisada (VC, 3); desauisado (VC, 
3); desauisados (VC, 6); desavisados 
(VC, 1). Contextos: «seer dos sabedores 
a queyxia e mouimento de sanha 
sem consijraçom: e a simplizidade 
desauisada» (VC); «e algũas vezes 
morrẽ de morte sopitanea e desauisada» 
(VC); «mas o cego ou o desauisado que 
se fere na pedra» (VC); «e enguanauã 
muytos desauisados» (VC); «os 
que stã asseẽtados ẽ a façe da terra 
como desauisados e sẽ saber» (VC); 
«Desavisados somos humildosos» (VC).

desazado, adj. (do part. de desazar, este 
de des- + azar). Sem azo; inadequado; 
desajeitado. Formas: desaazado (VC, 
1); desaazados (VC, 1). Contextos: 
«Terçeiramẽte passa do corpo da 
desaazado ou pesado a gostar auoõdãça 
de doçura de dẽtro por se apeguar ao 
ardẽte amor» (VC); «som agora filhados 
mais indignos: e desaazados ao estado 
dos beneficios» (VC).

desbaratar, vb. (de des- + baratar). 
Derrotar; vencer; destruir. Formas: 
desbaratãdo (VC, 1); desbaratar (VC, 
3); desbaratou (VC, 1). Contextos: 
«pe l l e j ando  e  desbara tãdo  o s 
semelhantes fingimẽtos que contra nos 
faz o diaboo» (VC); «escolhe as cousas 
fracas e baixas do mundo por desbaratar 
as fortes» (VC); «e com a mansidom o 
prendeo. e cõ humildade o desbaratou» 
(VC).

desbocado, adj. (do part. de desbocar, este 
de des- + boca + -ar). Que fala demais; 
obsceno. Formas: desbocada (VC, 1). 
Contexto: «alleuãtadeira de pellejas ou 
maldizente e desbocada tal como esta 
peruẽtura he de soportar» (VC).

descair, vb. (de des- + cair). Deixar pen-
der; desfalecer. Formas: descaya (VC, 
1). Contexto: «e aquelle que as nom ou-
uer nõ descaya em seu coraçom» (VC).
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descalçar, vb. (do lat. discalceare). Tirar 
o calçado. Formas: descalçassẽ (VC, 
1). Contexto: «Nõ leemos que os 
discipollos o descalçassẽ» (VC).

descalço, adj. (do lat. vulgar *discalceus, 
a, um, por discalceatus, a, um). Que não 
está calçado; com os pés nus. Formas: 
descalça (EE, 1); descalço (S, 2; VC, 
3; EE, 3); descalços (S, 1; VC, 4). 
Contextos: «e seera chamado o nome 
daquelle en Israel ha casa descalça» 
(EE); «descalço e vestido de panos de 
sayal vijs» (S); «porque elle andaua 
descalço reprehendẽdoo de mingoa de 
piedade» (VC); «pode lauar os pees de 
huum homem que andaua descalço» 
(EE); «mandãlhes andar descalços e 
nuus» (S); «e vai se o senhor do mundo 
per jornadas cõtinuadas cõ os pees 
descalços» (VC).

descansar, vb. (de des- + cansar). Pôr 
em descanso; repousar. Formas: 
descansa (VC, 1); descansarõ (HV, 1); 
descanssaua (EE, 2); descãsasse (VC, 
1). Contextos: «e enfadado foge lhe 
descansa e folgua» (VC); «E depois que 
descansarõ os da parte do Pilatus» (HV); 
«tantos passos corya de huũa carreyra e 
emtom descanssaua» (EE); «pousaua 
porque descãsasse huũ pouco» (VC).

descargo, subs. (regressivo de descar-
regar). Desobrigação de um encargo. 
Formas: descargo (C, 2); descarguo 
(C, 1). Contextos: «fazer tudo o que por 
bem tiuer por descargo de sua cõçiẽçia» 
(C); «e por descargo de nossa cõçiençia e 
dos rectores e abades» (C); «Porem que-
rendo nos a ello proueer por descarguo 
de nossa cõçiençia» (C).

descarnar, vb. (de des- + carne + -ar). 
Separar a carne dos ossos. Formas: 
descarnam (S, 1). Contexto: «A quinta 
por que cada dya vsemos do cordeyro 
verdadeiro que foy fygura, o qual 
descarnam os judeus» (S).

descarregar, vb. (do lat. medieval 
discarricare). Retirar a carga; aliviar. 

Formas:  descarregado (VC, 1); 
descarregar (VC, 1; EE, 1); descarregua 
(VC, 1; EE, 1); descarreguado (VC, 1); 
descarreguar (C, 1); descarreguemos (C, 
1). Contextos: «E Jesu assy legado como 
ladrõ e descarregado da cruz» (VC); «e 
por descarregar que sta carregado dos 
peccados e amergido em terra» (VC); 
«Itẽ o pellegrim de todas aquellas cousas 
que lhe nõ perteençẽ se descarregua e 
aliua» (VC); «por esto se descarregua 
o que soffre» (EE); «e sentirsea mais 
aleuiado e descarreguado» (VC); «mays 
que por descarreguar as cõçiençias dos 
ditos abades que lhes dooe muito pouco» 
(C); «e nos descarreguemos nossa 
cõçiençia» (C).

descárrego ,  subs .  O mesmo que 
descargo. Formas: descarrego (VC, 1); 
descarreguo (C, 1). Contextos: «Quãdo 
me chego a ti descarrego de my» (VC); 
«a nosso offiçio pastoral perteeçe por 
descarreguo de nossa cõçiẽçia» (C).

descavalgar, vb. (de des- + cavalgar). 
Descer do cavalo; apear-se. Formas: 
descaualgarõ (HV, 2). Contextos: «E 
logo descaualgarõ e forõse abraçar e 
beijar» (HV); «e todos jũtos forõse aa 
casa do alcayde, e hy descaualgarõ» 
(HV).

descendência, subs. (do lat. descendentia-
-m). Proveniência baseada em laços de 
sangue; filiação. Formas: desçendençia 
(EE, 1). Contexto: «Nom por remeda-
mento de sanctidade: mas por desçen-
dençia da carne» (EE).

descendente, subs. (do lat. descendente-m, 
part. presente de descendere). Os filhos 
ou os netos. Formas: deçẽdẽtes (EE, 2); 
descẽdẽtes (TC, 1). Contextos: «quãto 
aos achegados (ou filhos) quãto aos 
deçẽdẽtes» (EE); «(toruouse) temendo 
que elle fosse fora deitado e seus 
deçẽdẽtes empos elle» (EE); «e lhe 
perdoo a destruiçõ que ouuera de deitar 
sobre ele e sobre seus descẽdẽtes» (TC).

descender, vb. (do lat. descendere). 
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Descer; baixar; derivar; provir; nascer. 
Formas: descẽda (VC, 1); desçẽda (S, 1; 
VC, 2); descẽdã (VC, 1); descẽdas (VC, 
1); descẽde (VC, 4); desçẽde (S, 3; VC, 
2; EE, 2); descẽdẽ (VC, 3); desçẽdẽ (S, 
1); descẽdẽdo (VC, 2); desçẽdẽdo (VC, 
1); descẽdem (VC, 1); desçẽdem (S, 2); 
descẽdemos (VC, 1); desçẽden (S, 1); 
descẽdendo (VC, 1); desçẽdendo (S, 
2); descẽdeo (S, 5; TC, 1; VC, 28; EE, 
2); desçẽdeo (VC, 3); descẽder (TC, 1; 
VC, 11; EE, 1); desçẽder (VC, 2; EE, 1); 
descẽdera (VC, 4); descẽderã (VC, 1); 
descẽderas (VC, 1); desçẽderõ (VC, 1); 
desçẽderom (VC, 1); descẽdesse (VC, 4); 
desçẽdesse (VC, 1; HV, 1); descẽdeste 
(VC, 2); descẽdi (VC, 1); desçẽdi (VC, 
1); descẽdia (VC, 2); desçẽdia (EE, 1); 
descẽdiã (VC, 3); descẽdiam (VC, 2); 
descẽdiste (VC, 1); descẽdy (VC, 1); 
desçeẽde (S, 1); desçemda (VC, 1); 
descemde (VC, 1); descemdeo (TC, 1; 
VC, 1); desçemder (S, 1); descemderas 
(TC, 1); descenda (VC, 8); desçenda 
(S, 1; VC, 2); descende (S, 2; VC, 13; 
EE, 6); desçende (S, 5; VC, 2; EE, 2); 
descendẽ (VC, 3); desçendẽ (S, 4; VC, 3); 
descendẽdo (VC, 6); desçendẽdo (S, 2; 
VC, 1); descendem (VC, 3); desçendem 
(S, 4; VC, 1); descendemos (VC, 1); 
desçenden (S, 3); descendendo (S, 1; 
VC, 9); desçendendo (S, 1); descendeo 
(VC, 41; EE, 1); desçendeo (S, 6; VC, 
7; HV, 1); descender (VC, 18; EE, 2); 
desçender (C, 1); descendera (VC, 5); 
desçenderaa (HV, 1); descenderem 
(VC, 1); descenderey (VC, 1; EE, 1); 
desçenderõ (S, 1); descenderom (VC, 3; 
EE, 1); desçenderom (S, 1); desçenderon 
(S, 1); descendese (VC, 1); descendesse 
(VC, 4; EE, 3); desçendesse (VC, 1); 
descendessem (VC, 2); descendeste (VC, 
2); descendey (VC, 1); desçendi (VC, 
2); descendia (VC, 2); desçendiã (VC, 
1); descendiam (VC, 2); desçendido 
(EE, 1); descendisse (VC, 1); desçendy 
(S, 1; EE, 2). Contextos: «Descẽda 

pois agora Jesu misericordioso» (VC); 
«aynda que desçẽda de chaue que sse 
da na ordẽ» (S); «e aa parte mais baixa 
nõ descẽdã ou venhã ambos per huũ 
caminho» (VC); «Nom descẽdas da 
cruz. porque percalçes saluaçom» (VC); 
«todo bẽ descẽde do ceeo aa terra» (VC); 
«cunhadez ẽ huũ diuido e amistãça que 
desçẽde e naçe do ajũtamento carnal» 
(S); «as ouelhas de Christo descẽdẽ e 
se ajuntã todas cõ ffe de huũ coraçõ e 
de huũ amor» (VC); «do qual todos os 
filhos que desçẽdẽ de Adam» (S); «e 
elle descẽdẽdo em Jordã e deu virtude a 
as aguas de tornarẽ a geerar e renouar» 
(VC); «assi meesmo desçẽdẽdo o senhor 
dos çeeos preçedera a hoste dos anjeos e 
archangeos» (VC); «Outros descẽdem da 
cruz da cõpaixom por da auareza» (VC); 
«E todas as bemções desçẽdem delle e 
som en elle» (S); «guarda nos quando 
vijnmos e descẽdemos da cõtẽplaçõ aa 
obra» (VC); «por que todos desçẽden 
dele por lynha dereyta» (S); «saluo 
penetrãdo tu e descẽdendo per ty aos 
infernos» (VC); «faz outra des ha boca 
do calez de fora desçẽdendo de çima 
abayxo» (S); «O quarto he: Creer que 
descẽdeo aos infernos» (TC); «desçẽdeo 
dos çeeos a terra» (S); «Vi a cidade sãcta 
de Iherusalem noua descẽder do ceeo 
chamada de Deus» (TC); «emtõ sabiam 
os antijgos padres que auiam de desçẽder 
ao limbo» (EE); «porque se deus nom 
descẽdera ho homẽ nom podera sobir 
a seguillo» (VC); «porque ẽ huũ põto 
descẽderã ao ĩferno» (VC); «mas por 
o pecado da soberua e da ingratidõ 
descẽderas atees o inferno» (VC); 
«delles nasçerõ e desçẽderõ» (VC); «e 
as cõpanhas desçẽderom cõ elle» (VC); 
«e faziã aquesto .s. que descẽdesse da 
cruz» (VC); «como se poderia fazer que 
nosso senhor deus desçẽdesse do çeeo» 
(HV); «mas descẽdeste a nos porque 
te vissemos cõ os olhos» (VC); «mas 
entẽdese por aquelle mãjar que diz eu sõ 
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pã viuo que do çeeo descẽdi» (VC); «eu 
som pã viuo que do çeeo desçẽdi» (VC); 
«Per o ãgeo que descẽdia aa lagoa he 
entẽdido Christo que he chamado angeo 
de grãde cõselho» (VC); «foy leuado 
aa folguãça e ao limbo onde descẽdiã 
as almas dos justos» (VC); «da qual 
geeraçõ descẽdiam os sacerdotes» (VC); 
«e da seeda do vẽtre virginal descẽdiste 
pera saares a guaffaãe do linhagẽ 
humanal» (VC); «e porque descẽdy aas 
terras per tua voõtade» (VC); «Aqui 
nõ he defẽdido o apetito que desçeẽde 
da corrupçõ do primeiro padre» (S); 
«desçemda agora da cruz» (VC); «entom 
o solta e descemde da cruz» (VC); «Sãto 
Philipe disse: Descemdeo aos infernos» 
(TC); «e a parte colorada significa ha 
geraçom que deles ha de desçemder» 
(S); «Do lecto em que sobisti, nõ 
descemderas mas morte morreras» 
(TC); «eu nunca jamais descenda nem 
me afaste delle» (VC); «non comã 
carne nẽ ouos nen leyte nen queyjo nen 
coussa que desçenda de carne» (S); «Ca 
della descende gomito e fedor» (S); 
«ben auẽturãça por vijr que desçende 
da graça de Deus» (S); «e descendẽ 
os angeos per ella» (VC); «e as outras 
coussas que della desçendẽ» (S); «mais 
fez em destruyr a morte resurgindo 
que guardar a vida descendẽdo ou 
se descẽdera» (VC); «O quinto dos 
çinquo sentidos, desçendẽdo aa pratica 
destas pergũtas» (S); «como elle com 
os discipollos juntamente descendem 
do monte» (VC); «como destas vertudes 
desçendem outras muytas» (S); «Da 
cruz do sangue e do marteyro nom 
descendemos porque nõ queremos 
sobir em ella» (VC); «Da tẽperãça 
desçenden continẽçia, abstinençia, 
modestia» (S); «descendendo ataa os 
peictos dyzendo» (S); «ẽ no bautismo 
desçendendo o spiritu sancto nella» 
(S); «descendeo com elle na mazmorra» 
(EE); «Creedes que desçendeo aos 

jnfernos» (S); «Jesu que da cruz nom 
quyseste descender viuo: mas morto 
seres tirado» (VC); «e sobre todo o que 
dello per qual quer guisa desçender e 
depender» (C); «descendera do ceeo a 
paz verdadeira» (VC); «e desçenderaa 
ao dia do juyzo verdadeiro deus e 
verdadeiro homem» (HV); «Os que 
descenderem do linhagem sancta e que 
fossem sepultados» (VC); «Descenderey 
ao inferno chorando ao meu filho» (EE); 
«Pecado original he a culpa original da 
alma de Adam que pasou as almas dos 
que delle desçenderõ mediante a carne 
por cobijça geerada» (S); «Ca entõ 
todos descenderom ao inferno» (EE); 
«assy todallas que della desçenderom 
trouxerom comsigo corrupçom» (S); 
«asi como Adã foy começo e prinçipio 
de Cayn e de Abel e de todos os que deles 
desçenderon» (S); «nom quis descẽder 
da cruz por os braados e doestos nem 
requerimẽtos que lhe faziam os judeos 
que descendese da cruz» (VC); «Em 
aquelle tẽpo como descendesse Jhesu do 
monte seguyram no muytas gẽtes» (EE); 
«doestou os apostollos que cobijçauã que 
desçendesse fogo do çeeo» (VC); «ajnda 
que delle descendessem carnalmẽte» 
(VC); «E nom embarguãdo aquesto 
descendeste aas baixezas cõ huũ desejo 
doçe» (VC); «e porẽ disse elle eu leixey 
o deserto e apartamẽto. e descendey 
a terra chaã e começey de bauptizar» 
(VC); «eu som pam viuo que do çeeo 
desçendi» (VC); «E ex aqui Christo 
auendo delles doo e merçee descendia da 
cadeira» (VC); «Chegando se o senhor 
Jhesu aa deçida de mõte Oliuete mujtos 
daquelles que desçendiã com elle dos 
quaaes muytos erã de Jhericho» (VC); 
«porque todos descendiam aos infernos» 
(VC); «este he pam desçendido do çeeo» 
(EE); «se descendisse o spiritu sancto e 
steuesse sobre elles» (VC); «Eu som pam 
que desçendy do çeo» (S).

descendimento, subs. (de descender + 
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-mento). Ato ou efeito de descender; 
descida. Formas: descẽdimẽto (VC, 
2); desçẽdimento (S, 1; VC, 1); 
descendimento (VC, 1); descendimẽto 
(VC,  1) ;  desçendimẽto  (S ,  1) ; 
descindimento (VC, 1). Contextos: 
«e finalmẽte depois da morte e do 
descẽdimẽto aos infernos resurgio da sua 
sepultura a carne noua» (VC); «A quinta 
ho desçẽdimento ao limo do inferno» 
(S); «porque o descendimento delles 
se enterpreta Jurdam e deue de seer 
firme» (VC); «depois do descendimẽto 
do monte foy alguũ antre vallo de tẽpo ẽ 
meyo ante que entrasse na çidade» (VC); 
«E diz tronco por aquela persoa donde 
ouueron desçendimẽto ou começo» (S); 
«nom o sabia pois tam altamente como o 
conhoç[e]o per o descindimento que fez 
o spiritu sancto em elle» (VC).

descer, vb. (do lat. descendere). Dirigir 
para baixo; baixar; descender; provir. 
Formas: desçeer (HV, 1); desçem (S, 1); 
descendo (VC, 1); desçendo (S, 1; EE, 
1); desceo (EE, 1); desçerom (VC, 1); 
desceste (VC, 1). Contextos: «e como 
ha desçeer ao dia do juyzo verdadeiro 
deos e verdadeiro homẽ» (HV); «he huũ 
lygamẽto e ajuntamẽto de perssoas que 
desçem de huũ tronco por geeraçom e 
geeramẽto carnal» (S); «descendo per 
o valle afundo. aly sta hũa torre em que 
he o moymẽto daquelle rey» (VC); «E 
sse for saçerdote, mayor pena deue aver 
que o diachono e o diachono mayor que 
o subdiachono e asi desçendo» (S); «E 
Philipe desçendo aa çidade de Samaria 
pregaua lhes de Christo» (EE); «desceo 
com elles e veeo a Nazaret» (EE); «som 
equiparados e asemelhados aaquelles 
que o desçerom e tyrarom da cruz» (VC); 
«e pois desceste a nos e por nos» (VC).

descernir, vb. O mesmo que discernir. 
Formas: desçernir (S, 3); desçernymos 
(VC, 1). Contextos: «primeiramẽte 
deue desçernir e enquerer da coussa» 
(S); «assy como quando he ydiota nom 

ssabe desçernir e julgar qual he boo e 
qual he maao» (S); «E esta chaue he 
sabedoria e desçernir e julgar» (S); 
«Em tres cousas claramẽte se conheçe o 
amor de deus .s. que todas cuydaçoões 
e toda razõ humanal per que entẽdemos 
e desçernymos» (VC).

descingido, adj. (do part. de descingir, este 
de des- + cingir). Desapertado; solto. 
Formas: desçingido (EE, 1). Contexto: 
«estaua desçingido Pedro porque a 
vistidura lhe podesse cobrir os pees e 
se deffendesse do frio da prison» (EE).

desciplina, subs. O mesmo que disciplina. 
Formas: desciplina (VC, 1). Contexto: 
«aspereza de vestiduras. e desciplina de 
palauras» (VC).

descípolo, subs. O mesmo que discípulo. 
Formas: descipollos (EE, 2); desçipollos 
(EE, 2). Contextos: «e esteue ẽ meeo dos 
descipollos» (EE); «E preguntauãlhe 
seus desçipollos que figura fosse esta» 
(EE).

descobertamente, adv. (de descoberto + 
-mente). Às claras. Formas: descober-
tamente (VC, 1); descubertamente (EE, 
1); descubertamẽte (VC, 3). Contextos: 
«E seguesse (e o teu padre que vee em 
abscondido te dara o gualardom) e o 
fruyto da oraçõ descobertamente» (VC); 
«clara e descubertamente veeremos a 
essencia diuina» (EE); «(cuydarõ) mais 
descubertamẽte e cõ mayor determinaçõ 
que ante» (VC).

descobridor, subs. (de descobrir + 
-dor). Aquele que descobre; revelador. 
Formas:  descobr idor  (VC,  2) ; 
descobridores (VC, 1). Contextos: «por 
tal que sejas assi emẽdador do peccado 
e nom descobridor» (VC); «nem es 
por a questo descobridor do pecado do 
proximo» (VC); «foy dos doze scuytas 
ou descobridores da terra que forã na 
terra de promissom» (VC).

descobrimento, subs. (de descobrir + 
-mento). Ato ou efeito de descobrir; 
descoberta;  revelação.  Formas: 
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descobrimẽto (VC, 2); descubrimẽto (VC, 
1); discobrimento (VC, 1). Contextos: 
«a cõsijraçõ deste descobrimẽto deue dar 
grãde ousança pera preeguar a verdade» 
(VC); «O quarto mal he a grãde cõfusom 
e toruaçõ da qual pode seer causa a de 
vulgaçõ e descubrimẽto das suas obras» 
(VC); «O discobrimento das cousas 
scondidas diz que he na confissom em 
a qual se descobrem as maas condições 
que ante da confisam sam encubertas» 
(VC).

descobrir, vb. (do lat. descooperire, 
tirar a cobertura). Pôr a descoberto; 
destapar; revelar; divulgar; mostrar; 
encontrar. Formas: deescobriosse (VC, 
1); descoberta (VC, 1); descobertas (VC, 
1); descoberto (S, 2; VC, 5); descobertos 
(VC, 2); descobra (VC, 3); descobramos 
(VC, 4); descobre (S, 8; TC, 2; VC, 9; 
EE, 1); descobrẽ (VC, 2); descobrem 
(VC, 1; C, 1; EE, 2); descobremos (VC, 
1); descobrese (VC, 1); descobresse 
(VC, 4); descobresse me (VC, 1); 
descobri (S, 1); descobria (S, 1; VC, 
6); descobriã (VC, 1); descobriam (VC, 
1); descobrĩdo (VC, 3); descobrimos 
(VC, 1); descobrindo (S, 2; VC, 5); 
descobrindolhe (EE, 1); descobrio (S, 
1; TC, 1; VC, 16); descobrio lho (VC, 
1); descobrir (SG, 1; S, 13; VC, 22; 
EE, 2); descobrira (VC, 2); descobrirã 
(VC, 1); descobriram (VC, 2; EE, 1); 
descobrirẽ (VC, 1); descobriria (VC, 
1); descobrirõ (EE, 1); descobrirom 
(VC, 1); descobrisse (VC, 4; EE, 1); 
descobrissem (VC, 2); descobriste (VC, 
2); descobristeas (VC, 1); descobry 
(S, 1); descobryo (S, 1; TC, 1; EE, 2); 
descobryr (S, 1; VC, 1); descuberta 
(TC, 1; VC, 5); descubertas (SG, 2); 
descuberto (VC, 4); descubertos (VC, 1); 
descubra (S, 3; VC, 5; EE, 2); descubrã 
(S, 1; EE, 2); descubram (VC, 1; EE, 1); 
descubramos (VC, 1); descubre (VC, 2); 
descubrelhe (VC, 1); descubrilo (S, 1); 
descubrir (S, 6; VC, 1); descubrira (S, 

1; VC, 2); descubry (S, 1); desscobrir 
(SG, 1); discobertas (VC, 1); discoberto 
sera (VC, 1); discobertos (VC, 1); 
discobrindo as (VC, 1); discobrires (VC, 
1); discuberto (VC, 1); era descuberto 
(VC, 1); eras descoberto (VC, 1); foy 
descoberta (EE, 1); foy descuberta (VC, 
1); foy descuberto (VC, 2); he descoberta 
(VC, 1); he discoberto (VC, 1); seer 
descoberta (VC, 1); seer descuberta 
(VC, 2); seer te hã descobertas (VC, 1); 
seia descuberta (TC, 1); seja descoberta 
(VC, 1); sejã descubertos (VC, 1); sejam 
descobertos (VC, 1); sera descoberto 
(VC, 1); serã descubertas (S, 1); sera 
descuberto (VC, 1); som descobertas 
(VC, 2); som descobertos (VC, 1). 
Contextos: «mouido per sua virtude e 
esforço. deescobriosse e pubricamente e 
parçeira o confessou» (VC); «a qual sera 
reuelada e descoberta em nos» (VC); 
«as molheres nõ façã oraçõ nas ygrejas 
com as cabeças descobertas como fazẽ 
os homẽs» (VC); «estonçe alçã o calez 
descoberto» (S); «pois eram reuellados 
e descobertos os mysterios e segredos da 
ley» (VC); «por tal que nom se descobra 
aos jnmijgos da minha alma» (VC); «na 
qual cousa somos ensignados moralmẽte 
que nõ descobramos no caminho os 
thesouros que leuarmos» (VC); «o 
sacerdote que descobre a confissõ deue 
a seer desposto» (TC); «sõ dãpnados 
os ypocritas ou por maldade scõdida 
ou por amostrãça fingida que descobrẽ 
e som cõdẽpnados porque som maos» 
(VC); «ou nõ descobrem as ditas cousas 
quãdo sabem que se querẽ fazer pera 
que se nõ façam» (C); «E por tamto 
na payxom do senhor nos desnuamos 
e descobremos as cruzes e relliquias e 
altares» (VC); «Descobrese ajnda ho 
error e mallicia delles algũas vezes na 
tẽptaçõ do proueito tẽporal» (VC); «e 
descobresse aos seus amadores e amjgos 
e moora em elles» (VC); «descobresse 
me o pecado» (VC); «outrosi descobri 
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sseu ssecreto» (S); «por yra e odio 
descobria o pecado» (S); «ou descobriã 
claramẽte» (VC); «E assy pouco e 
pouco se descobriam e louuauam os 
remedios» (VC); «descobrĩdo elles a 
sua amargura que tijnham» (VC); «E 
como descobrimos as nossas crueldades 
somos chamados destruidores dos beẽs 
dos proximos» (VC); «O premeyro 
que falsamẽte e con emgano vogan 
descobrindo aaquele que ajudã e auisando 
ao seu contrairo» (S); «descobrindolhe 
craramente as cousas escuras» (EE); 
«huũ dos filhos escarnesceo delle porque 
lhe uio sua uergonha e descobrio e os 
outros cobrirõno» (TC); «como quer que 
contra seu grado descobrio lho» (VC); 
«qual quer que saçerdote que descobrir 
o que lhe for dyto em pendẽça deue 
seer desposto do ofiçio ssaçerdotal» 
(S); «porque ajnda se nã descobrira 
preeguãdo ou fazendo millagres» (VC); 
«onde quaesquer que nos feitos e nos 
dictos se nõ poderõ conhoçer nas 
tẽptações se descobrirã» (VC); «nõ 
som dignas as paixoões deste tẽpo aa 
gloria vindoyra que se descobriram em 
nos outros» (EE); «aa simprizidade de 
se cõfessarẽ e descobrirẽ benignamẽte 
o que teẽ na voõtade» (VC); «porque 
se callasse mostraria que per aquello 
outorgaua e descobriria sy e seu pecado» 
(VC); «emtõ se descobrirõ as cousas 
escondidas nos coraçoões» (EE); «E 
primeiramente descobrirom e virõ o 
corpo» (VC); «que se nõ manasse e se 
descobrisse a fõte do azeite» (EE); «E 
mandou aaquelles que curados eram que 
o nõ descobrissem» (VC); «quando ante 
seys dias da pascoa vijndo a Jherusalẽ 
descobriste e mostraste a gloria da tua 
clemẽcia» (VC); «e descobristeas aos 
pequenos paruoos» (VC); «Ca muytas 
vezes aconteçeo que por louuãça e 
vaã gloria rreueley e descobry meus 
pecados a alguũs homens» (S); «A 
quarta se descobryo seus menbros 

por parecer bem» (TC); «se alguũ por 
furto foy excomũgado ho saçerdote 
que ho sabe por confissom sse ho deue 
descobryr» (S); «com os giolhos em 
terra e a cabeça descuberta» (TC); «asy 
nas terras e ylhas ja descubertas como 
nas por descobrir» (SG); «porque o 
mal descuberto nõ he reprehẽdido per 
os que o sabẽ» (VC); «veja cõ os olhos 
descubertos» (VC); «mãde sub pena de 
escumunhõ que descubra o que sabe» 
(S); «e entẽdese para que vos lo rreuelẽ 
e descubrã» (S); «os quaaes he forçado 
que se descubram e pareçam» (VC); «E 
he forçado que todos nos apresentemos 
e nos descubramos ante a cadeyra de 
Christo» (VC); «A gloria e louuor do 
senhor se descubre aaquelles que veẽ 
a elle per carreiras planas» (VC); «tira 
de ty a vergonha e corre ao sacerdote 
descubrelhe o sagredo e confessalhe o 
pecado» (VC); «nõ pode proçeder con 
escumunhon nen descubrilo» (VC); 
«como o saçerdote nom deue descubrir 
o que lhe for rreuelado em confissom 
por escumunhom» (S); «que o homem 
encuberto seja a injuria que lhe for feita 
o descubrira» (VC); «descubry alguũs 
sacretos» (S); «terras descubertas e 
por desscobrir» (SG); «em o qual serã 
todallas cousas discobertas» (VC); 
«Entõ segũdo diz o apostollo discoberto 
sera ho homẽ do pecado» (VC); «erã 
escõdidos aos soberuos e discobertos 
aos humildosos» (VC); «tirou lhe todas 
as suas armas sobredictas refreando 
suas malicias e discobrindo as» (VC); 
«mas por discobrires a ty meesmo que 
eras encoberto» (VC); «assi meesmo a 
fijm do mũdo a soo deus he conheçido e 
reuellado ao homẽ Christo e discuberto» 
(VC); «o qual loguar ou moymẽto nõ 
era descuberto de çima» (VC); «por 
ẽcobrires a ty que eras descoberto» (VC); 
«a malicia da molher foy descoberta» 
(EE); «e foy descuberto aqueste cõselho» 
(VC), «mas se he descoberta e adubada 
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o reuolta entõ se mostra que fruito 
leuara» (VC); «quando per o juyzo a 
nos he discoberto» (VC); «por seer 
descoberta aaquelles outros» (VC); «e 
seer te hã descobertas e declaradas das 
cousas diuinaaes» (VC); «nom o deue o 
sacerdote dizer a pesoa em tal que nom 
seia descuberta per elle» (TC); «que 
nõ seja descoberta em o juizo» (VC); 
«ẽpero que seu desejo sejã descubertos 
por proueito dos outros» (VC); «por tal 
que sejam descobertos os pẽsamẽtos de 
muytos coraçoões» (VC); «e no dia que 
sera descoberto o juyzo de deus justo» 
(VC); «hõde serã descubertas todas as 
cousas vergonhosas que ho homẽ tever» 
(S); «Nõ som ygoaes nẽ mereçedores as 
paixoões da questa vida pera a gloria 
vijndoira que sera descuberto ẽ nos» 
(VC); «pensse como todallas cousas 
som descobertas e claras aos olhos de 
deus» (VC); «mas ajnda os segredos dos 
coraçoões que agora som descobertos a 
deus soo» (VC).

descompassado, adj. (do part. de descom-
passar, este de des- + compassar). Des-
proporcionado; descomedido. Formas: 
descompassada (VC, 1). Contexto: 
«foy de statura do corpo grande nom 
descompassada» (VC).

descompensar, vb. (de des- + compensar). 
Apresentar descompensação; descontar. 
Formas:  descõpensar  (VC,  1) . 
Contexto: «aquella agora lhe enuyou a 
graça por se descõpensar hũa cousa cõ 
outra» (VC).

desconcordado,  subs. (do part. de 
desconcordar). O que não está de acordo; 
desavindo. Formas: descõcordados 
(S, 1). Contexto: «Nom poeer paz e 
concordia antre os descõcordados» (S).

desconcordar, vb. (de des- + concordar). 
Pôr ou ficar em desacordo; desavir; 
divergir. Formas: desconcordã (VC, 
1); desconcordar (S, 1). Contextos: 
«mas ajnda alguũs que desconcordã 
cõ elles trazẽ nos aa concordia» (VC); 

«A discordia faz as vontades que estam 
concordes desconcordar» (S).

desconfiança, subs. (de des- + confiança). 
Ato ou efeito de desconfiar; suspeita. 
Formas: desconfiãça (VC, 3); descon-
fiança (S, 1; VC, 1; EE, 2). Contextos: 
«vijndo ao homẽ logo adiante tira Chris-
to a desconfiãça que poderia nasçer da 
condiçõ propria» (VC); «O segũdo he 
temor de desconfiãça o qual outrossy 
impugna e deriba muytos» (VC); «E 
esta naçe da desconfiança que vem 
de pẽsamẽto da enfermidade propia» 
(S); «lãça fora de ty toda presumpçõ e 
desconfiança e toda negligencia» (VC); 
«por ysso veem a yra de deos aos filhos 
da desconfiança» (EE).

desconfiar, vb. (de des- + confiar). 
Não confiar; suspeitar; duvidar; 
supor. Formas: descõfiã (VC, 1); 
descõfiam (EE, 1); descõfiamos (VC, 
1); descõfiando (VC, 1); descõfiar (VC, 
1); descõfie (VC, 1); descõfiee (VC, 2); 
descõfiem (VC, 1); descõfiemos (VC, 1); 
descomfiando (EE, 1); desconfiãdo (VC, 
1); desconfiar (S, 1; VC, 2); desconfie 
(VC, 2); desconfiee (VC, 1); desconfiees 
(VC, 1). Contextos: «E taaes como estes 
descõfiã de deus. e por tãto sã feitos 
mizquinhos» (VC); «pecadores que 
descõfiam da propia saude» (EE); «Se 
nos descõfiamos das cousas tẽporaaes 
como speraremos auer as eternaaes» 
(VC); «pregũtarõ elles assi nõ duuidando 
nẽ descõfiando das pallauras do senhor» 
(VC); «Mas nõ deuẽ descõfiar e tornar 
atras cessando da peemdença» (VC); 
«nẽhuũ pecador pois descõfie» (VC); 
«mas porẽ nõ descõfiee aquelle que 
ficar de tras» (VC); «os pecadores nom 
descõfiem de se conuerter» (VC); «e 
tomãdo nos emformaçõ destas cousas 
nõ descõfiemos das cousas que som 
necessarias» (VC); «(nem tentemos a 
Christo) descomfiando do seu poderio» 
(EE); «e porẽ nõ desconfiãdo da sua 
reposta foi aos seruidores» (VC); «Ou 
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ẽ outra maneira, açidia he desconfiar 
homen de todas suas forças propias» 
(S); «Nẽhuũ de aquelles que estã em 
mallicia desconfie e nõ adormeça alguẽ» 
(VC); «nem outrossy desconfiee e pensse 
que caera e que nõ podera fazer alguũa 
cousa» (VC); «De sy he necessario que 
desconfiees de ty e de todo e de todos 
teus beẽs» (VC).

desconfortado, subs., adj. (do part. de 
desconfortar, este de des- + confortar). 
Desconsolado. Formas: descõfortadas 
(VC, 1); desconfortado (HV, 1). A 
que não tem conforto. Contexto: «e 
cõ palaura cõsolatoria cõfortando as 
descõfortadas diselhes» (VC); «foy 
muyto desconfortado elle e todos os 
outros da çidade» (HV).

desconforto ,  subs. (regressivo de 
desconfortar, este de des- + confortar). 
Falta de conforto; desconsolo. Formas: 
descõforto (VC, 2); descomforto (VC, 
1); desconforto (HV, 1). Contextos: 
«os quaaes finalmẽte ham seu termo ẽ o 
chãto do inferno e do descõforto» (VC); 
«porque entõ auera hy grãde de sollaçõ 
e descõforto dos scolhydos» (VC); «E 
paixom e compayxom boo filho em 
o descomforto da tua madre» (VC); 
«que nũca em nẽhuũ tempo tam grande 
desconforto foy antre gente» (HV).

desconhecença, subs. (de desconhecer + 
-ença). Desconhecimento; ignorância. 
Formas: desconheçença (S, 1). Contex-
to: «E por desconheçença menosprezey 
os bẽes de Deus e dos homẽs» (S).

desconhecido, adj. (do part. de des-
conhecer, este de des- + conhecer). 
Desagradecido; ingrato. Formas: desco-
nheçido (S, 1); desconheçidos (VC, 3); 
desconhicido (TC, 1). Contextos: «foy 
ẽgrato e desconheçido dos beẽs que me 
deu» (S); «por elles demostrou que erã 
jngratos e desconheçidos» (VC); «fe-
zerõ se maaos e desconheçidos» (VC); 
«Todollos outros que erã judeos forõ 
desconheçidos» (VC); «O seruo maao e 

desconhicido porque nõ auias tu piedade 
do teu seruo» (TC).

desconhocença, subs. O mesmo que 
desconhecença. Formas: desconhocẽça 
(VC, 1). Contexto: «e nom curou os 
que eram seus naturaaes por a grande 
desconhocẽça delles» (VC).

desconhocido ,  adj.  O mesmo que 
desconhecido. Formas: desconhocido 
(VC, 2); desconhoçido (S, 1; TC, 
1; VC, 3); desconhocidos (VC, 1); 
desconhoçidos (VC, 4). Contextos: 
«es cruel e desconhocido» (VC); «e 
lhe he desconhocido e jngrato» (VC); 
«foy ingrato e desconhoçido a Deus» 
(S); «Pequey em seẽdo engrato e 
desconhoçido cõtra algũas pessoas de 
que bem reciby» (TC); «E porque era 
jngrato e desconhoçido dos beẽs do 
senhor partio se delle» (VC); «A terçeira 
por nõ pareçer que injuriauam o primeiro 
descõtẽtandose delle. e leixãdo como 
desconhocidos» (VC); «mandaua que 
nom fossem ingratos e desconhoçidos 
aquelles que forẽ curados» (VC); «e 
como elles assy como desconhoçidos 
derõ mal ao senhor por os beẽs que delle 
reçeberõ» (VC).

desconhocimento, subs. (de desconhocer + 
-mento). O mesmo que desconhecimento: 
ignorância. Formas: desconhoçimẽto 
(S, 1). Contexto: «e por que nõ a 
faziã a myn e por desconhoçimẽto e 
desagradeçimento» (S).

desconjuntar, vb. (de des- + conjuntar). 
Deslocar; separar; desunir. Formas: 
desconjuntarom (VC, 1). Contexto: «e 
tanto tirarom per ellas que stẽderom e 
desconjuntarom as doçes maãos e pees 
de Jesu Christo» (VC).

desconjuração, subs. (de desconjurar 
+ -ção). Ato ou efeito de desconjurar; 
abjuração. Formas: descõjuraçõ (VC, 
1). Contexto: «Porque anathematizar 
significa jurar cõ pẽna e obligaçõ de 
maldiçõ e descõjuraçõ» (VC).

desconjurar, vb. (de des- + conjurar). 
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Esconjurar; abjurar. Formas: som des-
conjurados (VC, 1). Contexto: «porque 
assy como agora som desconjurados e 
nouamẽte trazidos aa ffe os paruoos» 
(VC).

desconsolação, subs. (de desconsolar + 
-ção). Efeito de desconsolar; falta de 
consolo; desgosto; aflição. Formas: 
desconsollaçõ (VC, 1); desconsollaçom 
(VC, 1); desconssolaçõ (VC, 1); 
descõsolaçõ (VC, 1); descõsollaçõ 
(VC, 2). Contextos: «Mas que amargura 
e door pẽsas tu e que desconsollaçõ» 
(VC); «E aquesta era a ella a mayor 
causa de door e desconsollaçom» (VC); 
«o maao prellado he ydollo de destroyçõ 
e de desconssolaçõ» (VC); «começou de 
auer pauor e reçearse e ẽtristeçer e auer 
descõsolaçõ» (VC); «Que acõticimẽto 
me trageria a my algũa descõsollaçõ se 
me tã grande sperãça desse certidõ?» 
(VC); «e aa sua descõsollaçõ acordou 
pera resurreiçõ» (VC).

desconsolado, subs., adj. (do part. de des-
consolar, este de des- + consolar). Que 
ou o que não tem consolo; consternado; 
aflito; magoado. Formas: desconsolado 
(S, 1); desconsollado (VC, 1); descon-
sollados (VC, 2); descõsolada (VC, 
1); descõsolados (TC, 1); descõsollada 
(VC, 1); descõsollado (VC, 1); descõ-
sollados (VC, 1); discõsolados (C, 1). 
Contextos: «e rreçebe mal ao proue e 
enuiao desconsolado» (S); «E quando 
per a desposiçom escondida se te tolhe 
a consollaçom de dentro e ficas descon-
sollado» (VC); «Entã seram descon-
sollados e em lagrimas e choro» (VC); «a 
qual ygreja Christo finalmẽte nom leixa 
descõsolada» (VC); «Pequey ueendo os 
meus proximos tristes e descõsolados e 
nõ os cõsolãdo» (TC); «e mostrandose aa 
madre que staua descõsollada e chorosa 
todo festiual» (VC); «Ha hora da terça 
cuydaras triste e descõsollado» (VC); 
«O Maria madre de deos e gloriosa 
consollador e verdadeira de todollos 

descõsollados» (VC); «A quarta cõsolar 
os tristes e discõsolados» (C).

desconsolamento, subs. (de desconsolar 
+ -mento). Efeito de desconsolar; 
desconsolo; falta de desconsolo. Formas: 
desconsollamento (VC, 1). Contexto: 
«tornar a seguir as cõsollaçoões da carne 
que mais som desconsollamento que 
cõfortos» (VC).

descontentamento, subs. (de descontentar 
+ -mento). Efeito de descontentar; 
desprazer; desagrado; desgosto; tristeza. 
Formas: descontentamento (VC, 4); 
descõtẽtamento (VC, 1); descõtẽtamẽto 
(VC, 1). Contextos: «e escolhe dellas 
aquella que mais mereçeres .s. de nom 
descontentamento muy benigno do 
filho» (VC); «per streito pẽssamẽto e 
temor e cautella e descõtẽtamento dos 
malles» (VC); «toda amargura e pesar e 
sanha e descõtẽtamẽto e aruydo» (VC).

descontentar, vb. (segundo uns, de des- + 
contentar; segundo outros de descontente 
+ -ar). Causar descontentamento; 
tornar-se descontente; desagradar; 
desgostar. Formas: descontenta (VC, 
1); descontentã (VC, 1); descontentãdo 
(VC, 1); descontentam (VC, 1); 
descontentamonos (VC, 1); descontentar 
(VC, 2);  descontentas (VC, 1); 
descontentaua (VC, 1); descontente (VC, 
1); descontentem (VC, 1); descontentou 
(VC, 4); descontẽtã (VC, 1); descontẽtẽ 
(VC, 1); descontẽtou (VC, 2); descõtenta 
(VC, 1);  descõtentãdo (VC, 1); 
descõtentarõ (VC, 1); descõtentou (VC, 
3); descõtẽta (VC, 1); descõtẽtandose 
(VC, 1); descõtẽtou (VC, 1). Contextos: 
«nõ se descontenta de ensinar ou 
descobrir seus segredos» (VC); «e ajnda 
em seruiços baixos e na quelles em que 
se os outros se descontentã» (VC); «ou 
por seer seruidor nom se descontentãdo 
nem desprezãdo dos seruidores» 
(VC); «he contra os soberuos que se 
descontentam de curar nẽ nomear os 
seruos» (VC); «e nos pero que somos da 



98 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

terra descontentamonos de nos humildar 
e abaixar aa terra» (VC); «nom se deue 
descontentar de filhar ordeẽs menores» 
(VC); «e quã piadoso es que nom 
te descontentas ouuir aquelle que te 
enjuriou e anojou» (VC); «Consijra ajnda 
como nom se descontentaua fallar com 
a molher strangeyra e menosprezada» 
(VC); «porque o christiaaom nõ se 
descontente fazer aquello que Christo 
fez» (VC); «e nom se descontentem seer 
subjeitos» (VC); «nom se descontentou 
de seguir seu jrmaão» (VC); «porque 
por a mayor parte todos se descontẽtã 
de teer taaes parentes e amjgos» (VC); 
«porque os mayores nõ se descontẽtẽ 
seer bauptizados dos menores e regidos» 
(VC); «por a qual nom se descontẽtou 
filhar o vinagre com a mirra e com o 
fel» (VC); «ca nõ se descõtenta per 
razõ mostrar como nõ era pecador» 
(VC); «nẽ se descõtentãdo como de 
offiçio refeçe e pequeno» (VC); «Nõ se 
descõtentarõ do strabo. nẽ do presepe» 
(VC); «e nõ se descõtentou lauar os 
pees» (VC); «porque nõ se descõtẽta de 
tãger os enfermos» (VC); «A terçeira por 
nõ pareçer que injuriauam o primeiro 
descõtẽtandose delle» (VC); «e pero 
nõ se descõtẽtou de entrar nas cabanas» 
(VC).

descontente, adj. (de des- + contente). Que 
não está contente; desgostoso. Formas: 
descontente (VC, 1); descõtente (VC, 3). 
Contextos: «nõ por se auer descontente 
mas para prouar a sua firmeza de 
voõtade» (VC); «Jesu que te nom teueste 
por descõtente quereres seer engeytado 
dos judeos» (VC); «E assy como Christo 
nõ se teue por descõtente pareçer ante os 
judeus em habito escarnedoyro» (VC); 
«assy como Christo nom se teue por 
descõtente gostar por nos o azedo» (VC).

desconto, subs. (regressivo de descontar). 
Redução da soma de uma conta; 
abatimento. Formas: descõto (VC, 1). 
Contexto: «e ex aqui o segũdo nẽ faz 

grãde descõto que he o terceiro pedaço» 
(VC).

desconveniente, adj. (do lat. disconve-
niente-m). Que não convém; inconve-
niente. Formas: descõueniẽte (VC, 1). 
Contexto: «Que cousa he mais fea e 
descõueniẽte que teer o coraçõ corcou-
ado em corpo dereito» (VC).

desconvindo, adj. (do part. de desconvir, 
este do lat. disconvenire, discordar). 
Desavindo. Formas: desconuĩjdo (EE, 
1). Contexto: «Todo regno antre sy 
desconuĩjdo se perdera» (EE).

descordança, subs. (do lat. discordantia-m). 
O mesmo que discordância: divergência. 
Formas:  descordança (VC,  1) . 
Contexto: «Mas a my e aos meus 
auorreçe o mundo por a descordança e 
dessemelhãça» (VC).

descordar, vb. O mesmo que discordar. 
Formas: descordã (VC, 1); descordãdo 
(VC, 1); descordaua (VC, 1). Contextos: 
«e aquellas que nõ descordã da verdadeira 
fe» (VC); «e folgãça cessãdo dos vicios e 
nõ descordãdo da graça do teu fazedor» 
(VC); «e a ley noua nom descordaua da 
ley antijga» (VC).

descórdia, subs. O mesmo que discórdia. 
Formas: descordia (TC, 1); descordyas 
(VC, 1). Contextos: «Se descordia 
por amte alguũs» (TC); «que antre os 
proximos semea descordyas» (VC).

descorrer, vb. O mesmo que discorrer. 
Formas: descorramos (VC, 3); descorre 
(VC, 1); descorrẽdo (VC, 4); descorreo 
(VC, 1); descorrer (VC, 1). Contextos: 
«ajnda que descorramos de hũa parte 
aa outra a buscalla» (VC); «mas em 
breues palauras descorre e asoma a 
multidom dos signaaes e marauilhas» 
(VC); «fora de Judea descorrẽdo ao 
poboo dos gẽtios» (VC); «per todo tẽpo 
de sua vida descorreo desejando nossa 
saluaçõ» (VC); «trabalhemos nos de dar 
fim aas fallas ociosas e os maldizeres e o 
descorrer de huũs lugares para outros» 
(VC).
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descortesmente, adv. (de descortês + 
-mente). Com descortesia. Formas: 
descortes mẽte (HV, 1). Contexto: 
«respõdeo muy descortes mẽte e cõ 
grãdes ameaças dizẽdo lhe» (HV).

descoser, vb. (de des- + coser). Desfazer 
a costura de; desmanchar. Formas: 
descosa (VC, 1); descosida (VC, 1). 
Contextos: «e dizesse que he sem 
costura por tal que algũa ora nom se 
descosa per as custuduras» (VC); «a sua 
ygreja millitãte muy mal e de maa guisa 
he partida. e descosida e rota» (VC).

descrença, subs. (de des- + crença). 
Estado daquele que não crê; impiedade. 
Formas: descreẽça (VC, 3); descreença 
(VC, 6). Contextos: «e tirasse a 
descreẽça dos coraçoões seus duros 
como pedras» (VC); «e doestou a dureza 
dos seus coraçoões e aa descreẽça» 
(VC); «porque a incredulidade ou 
descreença e duuida delles mereçiã que 
Christo retardasse o conhoçimẽto do seu 
corpo» (VC); «E por lhes curar a duuida 
da infieldade e descreença que tijnham 
mostroulhes a chagua» (VC).

descrer, vb. (de des- + crer). Não acreditar. 
Formas: descriã (EE, 1). Contexto: 
«descriã e fallauã cousas que nom eram 
de dizer» (EE).

descretamente, adv. O mesmo que 
discretamente. Formas: descretamente 
(VC, 1); «escusou descretamente dãdo 
juyzo tal que a misericordia ficou salua» 
(VC).

descreto, adj. O mesmo que discreto. 
Formas: descreta (VC, 1); descreto (S, 
4; TC, 1). Contextos: «e obra descreta e 
amor magnifesto» (VC); «se for descreto 
ou de ydade que nom seja infante ou 
louco» (S); «Porque entom lhes deue 
demandar lyçemça pera outro logar mais 
descreto» (TC).

descrever, vb. (do lat. describere). Fazer a 
descrição de. Formas: descripuer (VC, 
2). Contextos: «E porque o filho de deus 
se deue aqui defijnir ou descripuer nõ 

soamente em comparaçõ do padre de que 
procede» (VC); «e porque nõ ousasse 
alguẽ descripuer outrẽ no conto dos doze 
apostollos» (VC).

descrição, subs. (do lat. descriptione-m). 
Ato ou efeito de descrever; exposição 
por escrito. Formas: descripçõ (VC, 2); 
descripçom (VC, 3). Contextos: «E a 
terçeira descripçõ que era quantos regnos 
auia no mundo» (VC); «E chamauam 
este nome descripçõ. porque feita a 
soma daquelles que contauã poynhã 
em scripto» (VC); «E esta descripçom 
era primeira feita per Çirino regedor 
de Syria» (VC); «E podese chamar esta 
descripçom primeyra» (VC).

descrição 2, subs. O mesmo que discrição. 
Formas: descriçam (EE, 1); descriçõ 
(TC, 1; VC, 2); descriçom (S, 8; VC, 2; 
EE, 1); descriçon (S, 6); descripçõ (VC, 
6); descripçom (VC, 2); descryçon (S, 
1). Contextos: «Irmaãos paradementes 
cõ descriçam como andaaes: nom como 
jndiscretos, mas como sabedores» 
(EE); «o sacerdote ha dauer moy grãde 
descriçõ ẽ sua pregunta» (TC); «E por 
aquesto Pedro se entẽde seer discipollo 
ignorante e fallante sem descriçõ» (VC); 
«som ẽ ydade de descriçom de pecar 
seendo emfermos» (S); «em quanto 
se callou e cuydou foy da prudencia e 
descriçom» (VC); «os que julgardes 
dignos das duas chaues .s. do poderio 
e da descriçom» (EE); «Mais sse ho tal 
louco ouesse algũa pouca de descriçon 
e devaçon» (VC); «Aqui se da lugar de 
peendença e exemplo de descripçõ» 
(VC); «que aja descripçom e juyzo 
boõ em o juramento que fezer» (VC); 
«e dizianse chaues por dous effetos 
que auiam: huũ de descryçon, outro de 
poderyo» (S).

descrido, subs. (do part. de descrer). 
Incrédulo. Formas: descrijdo (EE, 
1). Contexto: «(lançandoo fora da 
çidade apedrejãdoo.) como arenegador 
e descrijdo» (EE).
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descuidado, subs. (do part. de descuidar, 
este de des- + cuidar). O que não 
tem cuidado; desleixado. Formas: 
descuydado (EE, 2). Contextos: «aqui 
se pregũta se o descuydado he pecado 
mortal: Responde segũdo Sancto 
Thomas que se ho descuydado parte de 
huũa remisson de voõtade» (EE).

descuido, subs. (regressivo de descuidar, 
este de des- + cuidar). Falta de cuidado; 
negligência. Formas: descuydo (EE, 1). 
Contexto: «queyxãdose da occiosidade 
de sua jrmaã, e do descuydo de Christo 
que o permetia» (EE).

descuigar, vb. (de des- + cuidar). O mesmo 
que descuidar: descurar. Formas: 
descuygar (VC, 1). Contexto: «e depois 
começarõse descuygar ou apresar» 
(VC).

desculpação, subs. (de desculpar + -ção). 
Ato ou efeito de desculpar; desculpa; 
escusa. Formas: desculpaçoões (VC, 1). 
Contexto: «e aqui em este mũdo teem 
jmizades e desculpaçoões de muytos que 
os accusam e perijgoos» (VC).

descutir, vb. (do lat. discutere). O mesmo 
que discutir: debater; examinar. Formas: 
serã descutidos (VC, 1). Contexto: «e 
serã descutidos e scoldrinhados em o 
juyzo» (VC).

desde, loc. adv. (de dês + de). A começar 
em; a partir de. Formas: des de (VC, 
2); desda (EE, 1); desde (S, 10; C, 2; 
EE, 8); des d’ (EE, 26). Contextos: 
«se entende o tẽpo desda hora da morte 
atee a resurreiçõ» (EE); «que o diaboo 
des de começo do mũdo fora homiçida» 
(VC); «mas des de quando proçedeo a 
palaura da boca do senhor» (VC); «e 
por que desde ha meya nocte se começa 
ho dya quamto hao jejuũ» (S); «E desde 
Pascoa atee Samta Maria d’Agosto» 
(C)» «desde minino foy tã gracioso» 
(EE); «que ouue des do principio do 
mundo» (EE).

desdizer, vb. (de des- + dizer). Contradizer; 
desmentir. Formas: desdiguamos (VC, 

1); desdizendo (VC, 1). Contextos: «A 
primeira he que nos muyto doestemos 
e desdiguamos toda falsidade» (VC); 
«e requereo os discipollos a humildade. 
desdizendo asoberuados que querẽ 
senhoreyar» (VC).

desejado, subs. (do part. de desejar). 
Aquilo ou aquele que se deseja; 
almejado; cobiçado. Formas: desejado 
(EE, 1). Contexto: «Veem ja o desejado 
por todallas gentes» (EE).

desejadoiro, adj. (de desejado + -oiro). 
Desejador; que deseja; desejoso. 
Formas:  dese jadoyra  (VC,  4) . 
Contextos: «çujar e auiltar tam amada 
e desejadoyra face» (VC); «que aquella 
desejadoyra face a qual seus padres» 
(VC); «Desejadoyra causa he que 
aquelle sangue venha sobre nos» (VC); 
«Boõa e desejadoyra he a soombra e 
stada sob as aas de Jesu» (VC).

desejador, subs., adj. (de desejado + 
-or). Que deseja; desejoso. Formas: 
desejadores (VC, 1). Contexto: «E ajnda 
erã desejadores do louuor humanal» 
(VC).

desejar, vb. (do lat. desiderare). Ter 
vontade de; apetecer; ambicionar; 
ansiar. Formas: dejejan (S, 1); desear 
(VC, 1); deseares (VC, 1); desegã (S, 
1); desegam (S, 1); desegey (EE, 1); 
deseia (S, 1; VC, 1); deseiãdo (VC, 1); 
deseialla (VC, 1); deseiando (TC, 1); 
deseiaras (TC, 1); deseiaste (TC, 4); 
deseiaua (TC, 1); deseie (VC, 1); deseja 
(S, 4; VC, 98; C, 3; EE, 6; RP, 1); desejã 
(VC, 23; C, 3; EE, 1); desejaae (VC, 1); 
desejaaes (VC, 1; EE, 3); desejada (VC, 
12; EE, 2); desejadas (EE, 1); desejado 
(VC, 11; EE, 2); desejãdo (VC, 4; EE, 
2); desejãdoa (VC, 1); desejãdolhe (VC, 
1); desejãdolhes (VC, 1); desejados (VC, 
3; EE, 3); desejalla (VC, 1); desejallo 
(VC, 1; EE, 2); desejam (VC, 16; C, 
3; EE, 6); desejamos (VC, 10); desejan 
(C, 1); desejando (S, 1; VC, 11; EE, 3); 
desejandoho (EE, 1); desejar (S, 3; VC, 
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68; C, 4; EE, 6); desejara (VC, 1; EE, 
2); desejaras (S, 1; VC, 3); desejardes 
(VC, 1); desejarẽ (VC, 2); desejaremos 
(VC, 1); desejares (VC, 5); desejarey 
(VC, 1); desejaria (VC, 1); desejarmos 
(VC, 2); desejarõ (VC, 4); desejarom 
(VC, 4; EE, 1); desejas (VC, 18; EE, 
3); desejasse (S, 1); desejassẽ (VC, 2); 
desejassem (VC, 4; EE, 1); desejassemos 
(VC, 1); desejastes (VC, 1); desejaua 
(VC, 47; HV, 1; EE, 8); desejauã (VC, 
19; EE, 4); desejauam (VC, 10; EE, 3); 
desejauamos (VC, 1); desejauan (EE, 
1); desejauees (VC, 1); deseje (VC, 12; 
EE, 1); desejẽ (VC, 6); desejees (EE, 
2); desejem (VC, 1); desejemos (VC, 
8); desejes (VC, 8); desejey (VC, 3; 
EE, 3); desejo (VC, 9; EE, 5); desejou 
(S, 1; VC, 9; EE, 3); deseyamos (VC, 
1); desseiarom (TC, 2); desseja (S, 1); 
dessejam (S, 1); dessejandolhes (EE, 
1); dessejar (S, 1); dessejaras (S, 1); 
dessejemos (VC, 1); era desejada (EE, 
1); foy desejada (EE, 1); he desejada 
(VC, 5); he desejado (VC, 1; EE, 1); seer 
desejada (VC, 2); seer desejado (VC, 
2); sõ desejadas (VC, 1); som desejadas 
(VC, 1). Contextos: «por que dejejan 
folgança pera os fynados» (S); «Oo quã 
spãtosa maldade de maliciosos e cruees 
judeus que tam fremosa face com feridas 
quiserom desear» (VC); «ella meesma 
se te fara qualquer cousa que deseares» 
(VC); «cõ que possã en este mũdo pasar, 
aos atribulados e aflictos ho ben que 
desegã» (S); «todalas coussas amã e 
desegam teer senhorio» (S); «Desegey e 
foy me dado sentido» (EE); «pello qual 
o luxurioso deseia muy longa uida pera 
que cũpra sua vontade e seus deleytes» 
(S); «Nẽ quer que o siguamos ẽ sabedoria 
a qual deseiãdo o primeiro homẽ perdeo 
o parayso» (VC); «e se a vingança 
for justa nõ he peccado deseialla» 
(VC); «Outrosy tomãdo uãa gloria das 
minhas obras e deseiando de me seerem 
louuadas dos outros» (TC); «Nom 

deseiaras a molher de teu proximo» 
(TC); «Se deseiaste auer aroydos ou 
contẽdas por rezom dauer amyzidade 
mays con huũs que com outros» (TC); 
«el rey deseiaua muyto aquela uinha 
pera fazer ẽ ela huũ pumar» (TC); «antre 
as muytas amarguras da questa vida eu 
deseie a tua diuinal doçura» (VC); «em 
modo que sempre deseja folgança» (RP); 
«(e se topara cõ elle) que ella occupa ãte 
aos que a desejã» (EE); «trabalhaae vos 
de leuardes outros cõ vosco ẽ o caminho 
de deus e desejaae auer companha» 
(VC); «E logo vijnra a seu tempo o 
senhor que vos outros desejaaes» 
(EE); «empero ha ygnorãçia grossa e 
magnifesta e desejada» (EE); «na qual 
caben todallas cousas desejadas» (EE); 
«Ca elle nam vijnra ao pensamento do 
homem senam chamado e desejado» 
(EE); «affincadamente lhe rogarom 
desejãdo ainda de o ouuir» (EE); «e 
que desejãdoa que a reçebessẽ melhor 
e a ouuessem por mais graçiosa» (VC); 
«diz que os ame desejãdolhe os beẽs da 
graça e da gloria» (VC); «E porẽ assy 
como somos theudos de amar os jmijgos 
desejãdolhes os beẽs da graça» (VC); 
«E assy meus caros e desejados jrmaãos 
prazer meu e coroa minha estay assy ẽ 
o senhor muy amados» (EE); «mas ante 
desejalla ally onde Christo he a causa 
della» (VC); «e posto que esto seja de 
louuar empero presumptuosa cousa 
he assy desejallo» (EE); «os quaaes 
desejam ho bautismo» (EE); «porque 
ajnda sera mais do que desejamos» (VC); 
«e lhe desejan mal» (C); «A caridade 
enderẽça ao grande bem desejando 
e amando» (S); «desejandoho cõ os 
pees do pensamẽto» (EE); «Prinçipal 
he querer omẽ bẽ pera seus ẽmigos e 
desejar que ajam beẽs spirituaes» (S); «a 
boca do justo desejara paryr sabedoria» 
(EE); «nẽ desejaras sua molher» (S); 
«se lhes desejardes saude» (VC); «por 
que natural he aas almas desejarẽ seus 
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corpos pera seerẽ glorificados» (VC); 
«nom desejaremos que aquelle que o 
ferio» (VC); «e nom desejares outra 
consollaçom saluo veer Jesu» (VC); «nõ 
desejo eu ou desejarey e cubiçarey que 
tu ajas de my tam ledo louuor» (VC); 
«Desejaria eu esso meesmo dedẽtro de 
todas forças do meu coraçom» (VC); 
«incline a nossa voontade ao desejarmos 
de todo coraçom» (VC); «quando 
nõ desejarõ a ty soomẽte» (VC); «E 
elles seẽdo emgratos desejarom comer 
carne, estimando pouco a manaa» 
(EE); «se desejas cura de feridas 
phisico he» (VC); «asi como se alguũ 
desejasse seer bautizado» (S); «por tal 
que mais afficadamẽte a desejassẽ» 
(VC); «praguntarom nam como que o 
desejassem saber, mas por lhe defender 
do bauptismo» (EE); «e por que nos 
ensinasse que nos desejassemos a fonte 
viua» (VC); «Outrossy vos alegraae 
porque aquelle que amastes e que 
desejastes e que cõ grãdes desejos 
demãdastes» (VC); «e desejaua muyto 
de fallar com elle» (HV); «Os poboos 
desejauã desordenadamẽte as riquezas 
que som algozes dos dilleitos» (VC); 
«tãto desejauam ouuir a Christo que 
leixauam de trazer mantimentos» (EE); 
«Oo senhor que muyto desejauamos» 
(VC); «Os apostollos muyto desejauan 
ha presença corporal de Christo» 
(EE); «ho mereçimẽto da paz que lhes 
desejauees se tornara a vos» (VC); 
«porque nõ deseje os verdadeiros 
beens» (EE); «e que sempre desejẽ auer 
mais» (VC); «nehuũa cousa desejees 
ou entendaaes soomente a elle» (EE); 
«mas que desejem de pareçer taaes por 
auerem fauor dos homeẽs» (VC); «Esta 
ergo fortelleza e esta mãsidõ desejemos 
nos» (VC); «e nõ tenhas alguũa cousa 
nẽ a desejes aalẽ da necessidade» 
(VC); «Desejey e foy me dado sentido» 
(EE); «vos desejo seruir» (EE); «por 
outro deue durar quãto elle desejou» 

(S); «Sabe o meu amado filho que a 
redempçõ do linhagẽ humanal a qual 
deseyamos» (VC); «Se lhe desseiarom 
morte ou perigoo» (TC); «E por este 
penssa e desseja agora huũa coussa 
e depoys outra» (S); «ou loucamẽte 
comtra a forma e maneira que todas as 
alimarias dessejam e ham apetito» (S); 
«dessejandolhes bẽ (nõ queiraaes mal 
dizer)» (EE); «Das cousas tenporaees 
e diz Sancto Agustinho que aquelo 
convem pedir que perteeçe ao homẽ 
dessejar» (S); «nõ dessejaras a molher 
do teu vezinho» (S); «e que dessejemos 
padeçer por Christo cousas cõtrairas» 
(VC); «a vijnda de Christo era desejada 
pellos de çima» (EE); «a vĩjda do nosso 
saluador foy desejada pellos anjos e 
pellos que estauã entã em o mũdo» (EE); 
«ou se he desejada nõ per a ordenãça e 
maneyra deuyda» (VC); «tanto mays 
he desejado pello que come quãto mays 
he comido pello que o deseja» (EE); 
«nõ deue seer desejada per alguẽ que 
a nõ tenha» (VC); «deuẽ seer em alguũ 
sposo pera seer desejado e se namorarem 
delle» (VC); «se nõ quando sõ desejadas 
as cousas que elle desprezou» (VC); 
«porque as cousas que som desejadas 
per muytos tempos som auidas por mais 
doçes» (VC).

desejável, adj. (de desejar + -vel). 
Que pode ser desejado; apetecível. 
Formas: desejauel (VC, 3). Contextos: 
«de maneyra que eu quebrantado e 
amollentado per a tua muy desejauel 
promessa» (VC); «e em a sua desejada 
ou desejauel face se fartã os olhos de 
todollos bẽauenturados» (VC); «A 
quinta razõ he por a duçura e desejauel 
gosto que ha acerca daquell que diz» 
(VC).

desejo, subs. (do lat. vulgar desidiu-m, 
masculino de desidia, indolência). 
Ânsia; vontade; apetite. Formas: desego 
(S, 1); deseio (TC, 3); deseios (VC, 1); 
desejo (S, 16; VC, 392; HV, 2; C, 6; 
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EE, 21); desejos (S, 2; TC, 1; VC, 120; 
C, 1; EE, 13); dessejo (S, 1; EE, 3); 
dessejos (VC, 1; EE, 1). Contextos: «E 
dobrase ho ofiçio por que deue rrepitir 
o desego dos sanctos padres» (S); «Se 
apalpou as molheres cõ desonestidade e 
com maao deseio» (TC); «podẽdo ajnda 
entender per estes portadores os deseios 
carnaaes» (VC); «e teeran fome asi como 
caães, que he o desejo do cordeyro» 
(S); «estas cousas trazen desejo ao 
homem de querer sobir ao çeeo» (EE); 
«se alguũ teuer desejo de dormir» (RP); 
«teẽ grãde desejo de dormir» (RP); «me 
ueen aas uezes pẽsamentos e desejos de 
luxuria» (TC); «diziam seus desejos e 
faziã booas obras» (S); «recorrẽ hodio 
e maas võtades e desejos jmpijdosos» 
(EE); «cõprido seu dessejo» (EE); 
«tijnhã alguũs dessejos e affeiçoões aas 
cousas terreaaes» (VC).

desejoso, adj. (de desejo + -oso). Que 
deseja; sôfrego; ávido; cobiçoso. 
Formas: deseioso (TC, 1); desejosa 
(VC, 4); desejosas (EE, 1); desejoso 
(VC, 3); desejosos (VC, 3); desejossa 
(VC, 1). Contextos: «Sempre come tãto 
que te lances deseioso de comer» (TC); 
«Assy depois das pellejas e encõtros se 
faz mais praziuel e desejosa a folguança 
da paz» (VC); «E muyto desejosas de 
guabanças» (EE); «nẽ cessou jamais este 
desejoso choro da ygreja» (VC); «E os 
vicios auemos por desejosos de todo e 
doçes» (VC); «e seendo tam çeossa e 
desejossa da pobreza» (VC).

desembargadamente, adv. (de desem-
bargado + -mente). Com desembargo; 
despachadamente. Formas: desembar-
guadamente (VC, 2). Contextos: «e que 
nom ouuessem os preeguadores spaço de 
darẽ mantijmento aos corpos desembar-
guadamente» (VC); «e porque podessem 
mais desembarguadamente emtender no 
euangelho» (VC).

desembargar, vb. (de des- + embargar). 
Desimpedir; desembaraçar. Formas: 

desembargada (C, 1); desembarguado 
( V C ,  1 ) ;  d e s e n b a rg u a d a  ( V C , 
1);  desembarguar (TC, 1);  seja 
desembarguado (VC, 1). Contextos: 
«ou pouco tijnha vestido por seer mais 
prestes e desembarguado em o seu 
officio de pescar» (VC); «E aleuãtesse 
do coraçõ per deuoto pensamẽto: e 
desenbarguada» (VC);  « teẽ  os 
coraçoões em casa cuydando como se ã 
de desembarguar do oficio diuino» (TC); 
«e seja desembarguado aquello que te cõ 
confiãça da voontade pedimos» (VC).

desembargo ,  subs  ( regressivo de 
desembargar). Ação ou efeito de 
desembargar; despacho de um processo 
judicial. Formas: desembargo (VC, 1). 
Contexto: «quando alguũ rey terreal 
mãda fazer alguũ proçesso ou emxecutar 
alguũ desembargo no poboo todos os 
julguadores e que teẽ jurdiçom se mouẽ» 
(VC).

desemparada ,  subs.  (do part .  de 
desemparar). Aquela que está sem 
amparo. Formas: desemparada (EE, 
1). Contexto: «Ca muytos mais som os 
filhos da desemparada que da que teẽ 
marido» (EE).

desemparadamente, adv. (de desempa-
rado + -mente). O mesmo que desam-
paradamente: sem amparo. Formas: 
desemparadamente (VC, 1). Contexto: 
«E aquesto por as maãos que desempa-
radamente forom stendidas» (VC).

desemparamento, subs. (de desemparar 
+ -mento). Ato ou efeito de desemparar; 
abandono; desamparo. Formas: desem-
peramẽto TC, 1). Contextos: «e soberba 
de coraçom e brados dessordẽados e 
desemperamẽto de todalas cousas» (TC).

desemparar, vb. (de des- + emparar). O 
mesmo que desamparar: abandonar. 
Formas: auiã desemparado (VC, 1); 
desempara (VC, 15); desemparada (VC, 
9; EE, 3); desemparado (VC, 10; EE, 1); 
desemparãdo (VC, 1); desemparados 
(VC, 1); desemparando (VC, 2); 
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desemparandoa (VC, 1); desemparar (VC, 
10); desemparara (VC, 1); desempararas 
(VC, 1); desempararemos (VC, 1); 
desemparares (VC, 1); desempararõ 
(VC, 2); desempararom (VC, 1); 
desemparas (VC, 4); desemparases 
(VC, 1); desemparaste (VC, 9; EE, 1); 
desemparastes (VC, 1); desempare (VC, 
5); desemparemos (VC, 2); desempares 
(VC, 4); desemparõ (VC, 1); desemparou 
(VC, 4; EE, 5); desemparoute (VC, 1); 
desenparada (VC, 1); desenparado 
(VC, 2);  desenparados (VC, 1); 
desenpararõ (VC, 1); desenparassem 
(VC, 1); desenpare (VC, 1); desenpares 
(VC, 1); desenparou (VC, 2; EE, 1); 
desenperado (VC, 1); desẽpara (VC, 1); 
desẽparada (VC, 2; EE, 1); desẽparado 
(VC, 3); desẽparara (VC, 1); desẽparaste 
(VC, 1); dessemparaos (EE, 1); era 
desemparada (EE, 1); era desemparado 
(VC, 1); este desemparado (EE, 1); 
fores desesperado (VC, 1); fosses 
desemperado (VC, 1); foy desemparado 
(VC, 1); he desemparada (VC, 1); he 
desemparado (VC, 2); he desẽparado 
(VC, 1); seer desemparado (VC, 2); seer 
desemperado (VC, 1); seer desenperado 
(VC, 1); sejã desemparados (VC, 1); 
sejam desemparados (VC, 1); serem 
desemparadas (C, 1); seria desemparado 
(VC, 1); somos desemparados (VC, 1); 
sta desemparado (VC, 1). Contextos: 
«E porque nõ ouuessem reçeo por 
quanto o auiã desemparado em sua 
prisom» (VC); «Paramẽtes como o 
senhor nõ esqueeçe os seus nẽ os 
desempara jamais» (VC); «e fosse aa 
derradeira visitar a seu padre e a sua 
madre desemparada por sua ausençia» 
(EE); «Nunca vy justo desemparado» 
(EE); «neguãdo a ffe e desemparãdo 
a boa vida spiritual por saluarẽ a vida» 
(VC); «Nom forom pero desemparados 
do amerçeamento supernal» (VC); «E 
desy aue consijraçom ao padre seu que 
nos ceeos he desemparando ty meesmo» 

(VC); «E a dicta petiçom faz ameude o 
dyaboo ao penitente .s. que descenda 
da cruz da peendença desemparandoa» 
(VC); «Assy dizemos aqui.  que 
desemparar deus alguẽ» (VC); «Se tu es 
atribullado cõsola te dizẽdo te o coraçõ 
cõtrito abaixado deus nõ o desemparara» 
(VC); «Aqui as desempararas nom 
soomẽte sem aueres dellas proueito 
alguũ» (VC); «e per obra por tal que de 
coraçom e do corpo o desempararemos 
de todo» (VC); «amargosa cousa he 
desemparares o senhor teu deus» (VC); 
«todollos outros leixarõ e desempararõ 
o senhor» (VC); «e porque o padre e 
madre a desempararom ou leixarom o 
senhor» (VC); «Oo pastor e ydollo que 
desemparas a manada» (VC); «assy 
como se me desemparases» (VC); «meu 
deus porque me desemparaste» (EE); 
«aos quaaes se diz per a voz de deus 
vos que desemparastes o mũdo» (VC); 
«nũca me desempare a tua consollaçõ 
e merçee» (VC); «nũca desemparemos 
deus» (VC); «nẽ desempares a my 
peccador» (VC); «todos aquelles que 
por as cousas tẽporaaes e mũdiaães 
desemparõ e leixã a justiça» (VC); nõ 
o desemparou nas prisoões atee o trazer 
ao centro do reyno» (EE); «Perventura 
desemparoute ella ja mais em seendo 
tu menino pequeno» (VC); «nõ seendo 
pero desenparada da quelle muy grãde 
choro dos apostollos» (VC); «onde 
auia de seer preso e desenparado dos 
seus amjgos» (VC); «e desenparados e 
spantados cõ medo se partiam» (VC); «e 
na pressa que ouuerom logo leixarom e 
desenpararõ o senhor» (VC); «Jesu que 
consentiste que todollos teus apostollos 
te desenparassem e fugissem» (VC); 
«E ty vay te sempre com elles e nõ o 
desenpares. porque elle nõ desenpare 
a ty» (VC); «nõ desenparou aquelles 
que escolheo» (VC); «e por tanto de 
todo pareçia desenperado de deos» 
(VC); «o qual começa logo como 
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aquesto desẽpara a auer a muj lĩpa 
amizade» (VC); «ex que vos ficara 
desẽparada» (VC); «viesse apareçer 
aa sua desẽparada madre» (EE); «de 
seer souertida a çidade e desẽparado 
o tẽplo dizẽdo» (VC); «o desẽparara 
e neguara muytas vezes» (VC); «deus 
meu deus meu porque me desẽparaste 
por demostrares o effecto da oraçõ» 
(VC); «en tan deos dessemparaos 
taaes» (EE); «ãte era desemparada por 
deos por sua ydollatria» (EE); «dizendo 
que era desemparado e fora de todo 
sollaz ou conforto» (VC); «sen que este 
desemparado de todollos pẽsamẽtos» 
(EE); «Mas se la fores desesperado 
da saude» (VC); «quando tu fosses 
desemperado e traydo» (VC); «Quem foy 
o que sperou em deus e foy desemparado 
delle» (VC); «e nom he desemparada de 
ty» (VC); «Em aquesto se entẽde que o 
pecador he desẽparado de toda ajuda» 
(VC); «aquesto meesmo veẽ o homẽ a 
seer desemparado como per o sobredicto 
desejo» (VC); «nõ sejã desemparados 
delles» (VC); «ca razom he que sejam 
desemparados do ajudoyro de deus» 
(VC); «por causa destas mançebas serem 
desemparadas de seus maridos» (C); 
«elle seria desemparado e leixado de 
todos» (VC); «ajnda que pareça a nos 
que somos desemparados delle» (VC); 
«vee como sta desemparado e morto» 
(VC).

desemparo, subs. (regressivo de desem-
parar). O mesmo que desamparo: efeito 
de desemparar; abandono. Formas: 
desemparo (5). Contextos: «sofria per 
gram compaixom que delle auia em o 
coraçom e por a fugida e desemparo dos 
discipollos» (VC); «Da queste artigoo do 
desemparo de Christo de deus» (VC); 
«e a elle nos querellarmos do nosso 
desemparo» (VC).

desempeçar, vb. (de des- + empeçar). 
O mesmo que desempecer: deixar 
de empecer; livrar-se de empecilho; 

desembaraçar. Formas: desempeçarey 
(VC, 1);  desenpeçãdo (VC, 1) . 
Contextos: «nõ digas desenuorelharey 
ou desempeçarey primeyramẽte meus 
feitos» (VC); «dizẽdolhe que ante 
cortase a corda da barca que se aprẽdesse 
ao salgueyro ante que star desatãdo e 
desenpeçãdo» (VC).

desencaminhamento, subs. (de desen-
caminhar + -mento). Ato ou efeito de 
desencaminhar; desvio moral; desca-
minho. Formas: desencaminhamẽto 
(VC, 1); desencaminhamẽtos (VC, 1). 
Contextos: «ca era segũdo diz Beda per 
mandamento ou desencaminhamẽto em 
figura do diaboo em figura de serpen-
te» (VC); «Torna a my dos desvios e 
desencaminhamẽtos e de todos errores» 
(VC).

desenfadar, vb. (de des- + enfadar). 
Livrar-se do enfado ou aborrecimento; 
divertir. Formas: desenfadauã (VC, 1). 
Contexto: «os quaaes aqui se allegrauã 
e desenfadauã ẽ mẽtir» (VC).

desenfreado, adj. (do part. de desenfrear, 
este de des- + enfrear). Que não tem freio; 
desmedido; incontrolável. Formas: 
desenfreada (VC, 1). Contexto: «nõ 
deue star no valle de mal obrar. nẽ no 
cãpo da soltura desenfreada» (VC).

desensinado, subs., adj. (do part. de 
desensinar). Que ou o que não sabe; 
ignonante. Formas: desensinada (VC, 1); 
desensinado (VC, 1); desenssinado (VC, 
1); desenssinados (VC, 1). Contextos: 
«a simplizidade do coraçõ e a grosaria 
desensinada dos homẽs» (VC); «ensinar 
ao desensinado» (VC); «A continuada e 
ameudada memoria daquesta paixõ faz 
do neycio e desenssinado muy sabedor» 
(VC); «Os simplezes e desenssinados 
roubã o çeeo» (VC).

desentão, loc. adv. (de dês + então). O 
mesmo que desde então: desde aquele 
momento. Formas: desentõ (C, 1). 
Contexto: «por que achamos que 
desentõ se poderã manteer sem suas 
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madres e antes se nõ podem vender» (C).
desenterrar, vb. (de des- + enterrar). 

Tirar de debaixo da terra; dessoterrar; 
exumar. Formas: seer desenterrado (S, 
1). Contexto: «E se ffor enterado, non 
deue seer desenterrado» (S).

desenvolto, adj. (do italiano desinvolto). 
Desembaraçado;  ági l .  Formas: 
desenvolta (VC, 1). Contexto: «assy 
como a deestra he a parte mais nobre e 
mais desenvolta em o corpo» (VC).

desenvolver, vb. (de des- + envolver). 
Desembrulhar; tirar o que envolve. For-
mas: desenuoluer (VC, 1). Contexto: 
«Foe emuolto em pãnos por deslegar e 
desenuoluer a nos dos laços da morte» 
(VC).

desenvorelhar, vb. (de des- + envori-
lhar). O mesmo que desenvorilhar: 
desempecer; desembaraçar. Formas: 
desenuorelharey (VC, 1). Contexto: «nõ 
digas desenuorelharey ou desempeçarey 
primeyramẽte meus feitos» (VC).

deserdar, vb. (do lat. medieval deshereda-
re). Privar de herança. Formas: deserdã 
(S, 1); deserdado (VC, 1); deserdando 
(VC, 1); deserdasse (VC, 1); deserde 
(VC, 1). Contextos: «O quinto que 
desterrã e deserdã a alguũs por mal-
querença» (VC); «por o auer seu padre 
deserdado tijnha auorreçido o dito padre 
e suas obras» (VC); «o qual elle fezera 
soçeder no regno deserdando os outros» 
(VC); «ao qual ajnda que o deserdasse o 
padre derõ os jrmaãos aquella parte do 
regno» (VC); «e nom reçebamos cousa 
que nos deserde e priue da herãça de 
nosso padre» (VC).

deserdeiro, subs. (de des- + herdeiro). 
O que não é herdeiro; o que não 
herda. Formas: deserdeiro (VC, 1). 
Contexto: «o homẽ mezquinho seja 
feito bẽauẽturado e que o deserdeiro 
seja herdeiro de deus e herdeiro cõ 
Christo» (VC).

deserto, adj. (do lat. desertus, a, um, part. 
de deserere, abandonar). Despovoado; 

ermo. Formas: deserta (VC, 3; EE, 4); 
deserto (VC, 5; HV, 1); desertos (S, 1; 
VC, 3). Contextos: «porque he deserta 
e desamparada» (VC); «E eis aqui seer 
vos a leixada vossa casa deserta» (EE); 
«e partia pera o monte deserto» (VC); 
«E estaua em huũ lugar deserto por 
fugir do soom e arruydo do poboo» 
(VC); «ssygnifica que os gẽtyos que 
erã desertos e deixados pella augua do 
bautismo» (S); «staua fora ẽ lugares 
desertos» (VC).

deserto 2, subs. (do lat. desertu-m). Região 
árida e desabitada; solidão. Formas: 
deserto (S, 2; VC, 94; EE, 35); desertos 
(VC, 9; EE, 3). Contextos: «O quoarto 
que dizem que te fez no deserto saã e 
doçe donde era amarga» (S); «jejũou 
quoremta dias e quorẽta noutes no 
deserto» (S); «Vaãse ergo e passam per 
o deserto per donde vierõ» (VC); «mas 
no deserto da mundanal conuersaçom 
ajnda saaẽ a nos jmijgos outros» (VC); 
«saystes ao deserto para ver por vẽtura 
a cana mouida pello vẽto» (EE); «Disse 
eu som voz do que chama no deserto» 
(EE); «sayo dos desertos a preegar aos 
poboos» (VC); «Onde pellos desertos e 
pellos montes nas couas e escõdidos da 
terra» (EE).

desesperação, subs. (de desesperar + 
-ção). Desespero; aflição. Formas: 
desesperaçã (VC, 2); desesperaçõ (S, 
1; VC, 8); desesperaçom (S, 2; VC, 
6); desesperaçon (S, 4). Contextos: 
«E nõ soomẽte nos deuemos de 
cauidar da desesperaçã» (VC); «E 
cõtra esta desesperaçõ he ho que 
dise Dauid no psalmo» (S); «nõ caya 
ẽ desesperaçõ porque se esperãdo 
ouuermos themor» (VC); «cayste 
algũa vez en desesperaçom» (S); 
«porque cõ desesperaçom se enforcou» 
(VC); «vergonha, temor, esperança, 
desesperaçon» (S).

desesperança, subs. (de des- + esperança). 
Falta de esperança; desespero. Formas: 
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desesperança (S, 1). Contextos: «Ca a 
desperãça e confiança dos demeritos e 
pecados madre he de desesperança dos 
galardõees» (S).

desesperar, vb. (de des- + esperar). 
Perder a esperança; desanimar; afligir-
se. Formas: desespera (S, 3; VC, 8); 
desesperada (VC, 1); desesperada 
he (VC, 1); desesperadas (VC, 3); 
desesperado (VC, 2); desesperãdo 
(VC, 6); desesperados (S, 1; VC, 1); 
desesperando (VC, 3); desesperandose 
(EE, 1); desesperar (S, 1; VC, 20; EE, 
1); desesperara (VC, 1); desesperarẽ 
(VC, 1); desesperaremos (VC, 1); 
desesperarmos (VC, 1); desesperas (VC, 
3); desesperase (VC, 1); desesperasse 
(VC, 5; EE, 3); desesperassem (VC, 1); 
desesperassen (EE, 1); desesperaste (VC, 
7); desesperaua (VC, 2); desesperauã 
(VC, 1); desespere (VC, 15; EE, 1); 
desesperẽ (VC, 3); desesperem (VC, 2); 
desesperemos (VC, 6); desespero (S, 2; 
VC, 1); desesperou (VC, 1; HV, 1; EE, 1); 
dessesperados (VC, 1). Contextos: «pela 
qual desespera da gloria e de acalçar 
perdom de sseus pecados» (S); «porque 
esta he dos ypocritas. nem desesperada» 
(VC); «porque ja desesperada he a 
correiçõ dellos» (VC); «e das [es]
forço nas cousas desesperadas» (VC); 
«por tãto se foy enforcar desesperado» 
(VC); «ou ajnda mais digo que se 
correo huũ para o braço para se enforçar 
desesperãdo» (VC); «O segũdo que 
vogam e ajudam nos preytos maaos e 
desesperados contra suaa conçiençias» 
(S); «assy como desesperando da 
saluaçom da alma» (VC); «Judas mais 
pecou desesperandose que fazendo 
treyçon a Christo» (EE); «ajan maneira 
de se arrepender e non desesperar» 
(S); «o pecador depois que vier a 
profundeza dos malles desprezalhos ha e 
desesperara» (VC); «per grãde aspereza 
de corrigimento em desesperarẽ» (VC); 
«como desesperaremos nos pois que 

a nossa saluaçõ e dãpnaçõ pẽde no 
aluidro do nosso boo jrmaão» (VC); 
«e per esto outrosy somos mouidos nõ 
desesperarmos do senhor» (VC); «Se 
te cãsa o lõgo caminho e ẽtristeçe teu 
geesto e desesperas das forças» (VC); 
«E porque alguũ nõ desesperase por a 
multidõ dos peccados» (VC); «por que 
nom desesperasse alguũ pola aspareza 
da vyda» (EE); «por tal que quando 
lhes acõtecesse nõ desesperassem 
da saluaçom» (VC); «por que nom 
desesperassen e se toruassẽ» (EE); «que 
nom desesperasse alguũ pola aspareza 
da vyda» (EE); «Oraua elle nom por 
filhos por que ja desesperaua delles» 
(VC); «por tãto elles nõ desesperauã» 
(VC); «porque nã desespere nenhuũ» 
(EE); «E os que caerem nõ desesperẽ 
mas sejã sollicitos pera resurgirẽ» (VC); 
«por tal que nõ desesperem» (VC); «de 
guisa que desesperemos da saluaçõ da 
quelles» (VC); «Se tu desesperaste 
por a grandeza dos pecados tees Pedro 
que renegou a ffe» (VC); «Eu por que 
desespero senpre serey sen esperança» 
(S); «Beẽto seja deus ca ajnda por 
aquesto nõ desespero» (VC); «De como 
desesperou el Rey Archileus e chantou 
a espada pello coraçam» (VC); «e assy 
como dessesperados da outra vida 
rreçebem os beems todos» (VC).

desfalecer, vb. (de des- + falecer). Perder 
as forças ou o alento; enfraquecer; 
esmorecer; desalentar. Formas: defalleçe 
(VC, 1); desfaleçe (EE, 1); desfaleçeo 
(VC, 1); desfaleçerõ (VC, 1); desfalesça 
(EE, 1); desfalesçer (S, 1); desfalleça 
(VC, 1); desfalleçamos (VC, 1); 
desfalleçendo (VC, 1); desfalleçer (VC, 
3); desfalleçerã (VC, 1); desfalleçerdes 
(EE, 1). Contextos: «mas ao depois 
defalleçe e mingoa o apetito» (VC); 
«a herdade celestrial nunca desfaleçe» 
(EE); «porque desfaleçeo o santo por 
que mingoadas som as verdades dos 
filhos dos homẽs» (VC); «desfaleçerõ no 
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caminho» (VC); «Ou se a voontade he 
tam preguyçosa que de todo desfalesça 
da caridade de deus» (EE); «ca faz 
ao omẽ ser nada e desfalesçer do seu 
verdadeiro seer» (S); «e pouquidade de 
esforço de coraçõ nõ desfalleça» (VC); 
«como nos elle mostrou ẽsinãdo nos per 
tres oraçoões que nõ desfalleçamos» 
(VC); «porque desfalleçendo a ley ou 
compryda seendo» (VC); «porque em 
taaes cousas nõ aproueitar he mĩguoar 
ou desfalleçer» (VC); «e desfalleçerã 
em si meesmos» (VC); «porque quãdo 
desfalleçerdes vos reçebam nas moradas 
perduraues» (EE).

desfalecimento, subs. (de desfalecer + 
-mento). Ato ou efeito de desfalecer; 
falta de forças; fraqueza. Formas: 
desfaleçimento (S, 1); desfalecimẽtos 
(S,  1);  desfal icimento (TC, 1); 
desfaliçimento (S, 1); desfalleçimẽtos 
(EE, 1); desfallescimẽtos (EE, 1); 
desfallicimẽtos (VC, 2). Contextos: 
«non he por desfaleçimento da natura» 
(S); «E luxuria he delectaçom da carne 
de decessos maaos que descẽde de 
desfalecimẽtos ligeiros» (S); «Nem 
per uentura o que o senhor Deus 
nom mande per desfalicimento de 
meezynha hos corpos e has almas perca» 
(TC); «A segũda filha he habitudo 
mẽtis, myngoamẽto e desfaliçimento 
de rrezom e de entẽdimento» (S); 
«por seus peccados e desfalleçimẽtos 
suplicara» (EE); «(soffrendo vos etc.) 
nas infirmidades e desfallescimẽtos» 
(EE); «deue auer misericordia sobre 
o mal do proximo e fazer lhe todo 
bem que poder e ajudallo em seus 
desfallicimẽtos» (VC).

desfamado, subs., adj. (do part. de 
desfamar ou disfamar). O mesmo 
que difamado: caluniado. Formas: 
desfamado (S, 2; VC, 1). Contexto: 
«como ho desfamado de alguũ pecado 
pubrico se se confesar ao bispo pode 
seer punido» (S); «Se alguũ que fose 

desfamado de alguũ pecado publico e 
notorio» (S); «e que steuese per tẽpo na 
cruz. porque fosse desfamado» (VC).

desfavor, subs. (de des- + favor). Perda de 
favor; malquerença. Formas: desfauor 
(VC, 1). Contexto: «o rey dos assiriaãos 
em odio e desfauor dos judeus mandou 
homẽs de sua naçom que fossem pouoar 
e morar o regno da quelles dez tribos» 
(VC).

desfazer, vb. (de des- + fazer). Desmanchar; 
destruir; dissolver. Formas: defazella 
(EE, 1); desfaça (VC, 4); desfaçamos 
(VC, 1); desfarã (VC, 3); desfarey (VC, 
1); desfaz (VC, 10); desfaze (VC, 3); 
desfazẽ (S, 1; VC, 2); desfazẽdo (VC, 1); 
desfazee (VC, 1); desfazemdo (VC, 1); 
desfazemos (VC, 1); desfazendo (VC, 
2); desfazendo se (VC, 1); desfazendoa 
(VC, 1); desfazeo (TC, 1); desfazer 
(VC, 12; EE, 1); desfazer se ha (VC, 
1); desfazerse (VC, 1); desfazesse (VC, 
1); desfazete (VC, 1); desfazia (VC, 3); 
desfeita (VC, 3); desfeito (VC, 2; EE, 
1); desfeitos (VC, 1); desfeseo (VC, 1); 
desfez (VC, 2); desfezelhes (VC, 1); 
desfezesse (EE, 1); foy desfeito (VC, 1); 
he desfeyto (VC, 2); seer desfeita (VC, 
2); seer desfeito (EE, 1); seja defeita 
(VC, 1). Contextos: «nã vijm a defazella 
mas a comprilla» (EE); «nem se desfaça 
com coyta ou coyma na voontade» (VC); 
«orações e jejuũs cõpri que desfaçamos 
e quebrantemos per satisfaçom os 
nossos pecados» (VC); «quando os 
pecadores se desfarã cõ temor e reçeo 
dos malles que sperarã» (VC); «Vos 
soltaae dizia elle. e nom disse: eu 
solterey ou desfarey» (VC); «e se desfaz 
a alteza da sperãça e arefeçe a chama 
do amor e da caridade» (VC); «mata ou 
desfaze a minha maldade» (VC); «Em 
muitas maneiras sse partẽ e se desfazẽ 
os espossoyros» (S); «e dizem mal dos 
beẽs desfazẽdo e poendo nodoas em as 
boõas obras sob semelhãça de piedade» 
(VC); «derribaae ou desfazee aqueste 
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templo» (VC); «Que stas aqui ocioso 
e em ty meesmo te estas desfazemdo e 
gastãdo?» (VC); «e sem nos perseguir 
alguẽ caemos e nos desfazemos» (VC); 
«contradizẽdo e desfazendo a salgadura 
daquelle e a sua sabedoria» (VC); 
«desfazendo se e teendo em conta de 
nada» (VC); «desfazendoa de todo: 
e em fijm de todo forõ pera sempre 
spargidos» (VC); «Quando ouuires 
mal dizer desfazeo se poderes se nom 
partete di» (TC); «Eu serey nẽbrado na 
minha memoria e desfazer se ha a minha 
alma em my» (VC); «Eu serey nẽbrado 
na minha memoria e desfazer se ha a 
minha alma em my» (VC); «Hũa he 
segũdo a presẽte justiça a qual scriptura 
pode morrer e desfazerse» (VC); «e 
desfazesse em sy com amor e deuoçõ 
que ha e entençõ aficada e leixasse de 
ssy» (VC); «e derretete minha alma e 
desfazete com fogo de caridade» (VC); 
«toda se desfazia em lagrimas e toda 
se amizquinhaua» (VC); «nõ pode seer 
acusado nẽ reprehẽdido nẽ a elleiçõ 
desfeita ou anullada» (VC); «he todo 
desfeito no baptismo» (EE); «somos 
cõsumidos e desfeitos» (VC); «e tyrou 
ou desfeseo de todo e apegouo aa cruz» 
(VC); «De veer era a batalha antijga 
como a tam asinha se desfez» (VC); 
«desfezelhes o senhor sua opiniõ» 
(VC); «por que desfezesse ha soberba 
delles» (EE); «porque seu cõselho foy 
desfeito per diuisom e desacordo que 
auia antre elles» (VC); «O pecado que nõ 
he desfeyto per peendẽça logo acarreta 
outro» (VC); «como seria aquelle em 
que aquella pedra toda ouuesse de seer 
desfeita» (VC); «aquella pedra toda 
ouuesse de seer desfeita» (VC); «Desejo 
seer desfeito e estar cõ Christo» (EE); 
«ante que aquella louçaynha ou obra seja 
defeita» (VC).

desfazimento, subs. (de desfazer + -mento). 
Ato ou efeito de desfazer; destruição; 
ruína. Formas: desfazemento (VC, 

1); desfazimento (TC, 2); desfazimẽto 
(VC, 2). Contextos: «A cortadura da 
aruor significaua o desfazemento da 
synagoga» (VC); «se o bem doutro calou 
por seu desfazimento» (TC); «O terçeiro 
he o signal de scureçer per desfazimẽto 
e mĩguamẽto de seu proprio louuor» 
(VC); «som corruptas de mujtas guisas 
em desfazimẽto e dãpno da ygreja» (VC).

desfeamento, subs. (de desfear + -mento). 
Ato ou efeito de desfear ou tornar feio. 
Formas: desfeamẽto (VC, 1). Contexto: 
«porque nem o grande afeitamento nem 
o mujto desfeamẽto he perteençẽte ao 
christaão» (VC).

desfear, vb. (de des- + feio + -ar). Tornar 
feio; deformar. Formas: desfeada 
(VC, 2); desfeãnas (VC, 1); desfear 
(VC, 1); desfeasse (VC, 1); desfee 
(VC, 1). Contextos: «Renouarse ha 
o homẽ segũdo a alma per reformaçõ 
e repairamẽto da ymagẽ desfeada ou 
desfeita» (VC); «e a face desfeada e 
chea de escarros» (VC); «as suas façes) 
e desfeãnas e auelhaquam seus corpos» 
(VC); «E ella respõdia que lhe leixassem 
çujar e desfear a cara» (VC); «auiã de 
entrar no tẽplo vissem se tijnham algũa 
nodoa ou magoa que os desfeasse» (VC); 
«nõ ha hy cousa que tanto desfee a alma 
como amar o louuor e gloria» (VC).

desgastar ,  vb .  (de  des- + gastar). 
Consumir; gastar lentamente. Formas: 
seer desguastada (VC, 1). Contexto: 
«e os tormẽtos jnfernaes atormẽtã a sua 
alma: a qual auera natureza de ossos: 
porque nũca podera seer desguastada 
de todo» (VC).

desgerir, vb. (do lat. digerere). O mesmo 
que digerir: fazer a digestão. Formas: 
desgeera (EE, 1). Contexto: «ou que 
ho ho corpo de Christo se desgeera e 
se cõuerta ẽ ho corpo do que ha come» 
(EE).

desguardar, vb. (de des- + guardar). 
Guardar mal; desproteger. Formas: 
desguardar (VC, 1). Contexto: «E a tal 
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como este he pẽna por necessidade que 
aja auer desguardar nẽ curar das cousas 
criadas» (VC).

desídia ,  subs.  (do lat. desidia-m). 
Indolência; ociosidade; preguiça; 
desleixo. Formas: desidia (VC, 3); 
disydia (VC, 1). Contextos: «todo 
pecado ou se faz per desidia e preguiça» 
(VC); «aquello nõ desespere que per 
desidia per mĩgoa do coraçõ e sperãça 
peca» (VC); «e em esto ajũta elle o 
pecado da disydia e occiosidade» (VC).

designar, vb. (do lat. designare). Indicar; 
apontar; escolher. Formas: designa 
(EE, 3); desina (EE, 2); desinar (EE, 
1); desygna (EE, 2); desynando (EE, 
1); he designada (EE, 1); he desinado 
(EE, 1); he desynado (EE, 1); som 
designados (EE, 1). Contextos: «no qual 
se designa a caridade» (EE); «E por Syõ 
e Jherusalem se desina a contempratiua» 
(EE); «e por jsto se desina em nome de 
toda criatura» (EE); «Ao qual desinar 
ha ostia se quebra ẽ tres partes» (EE); 
«Pello semelhante em ho balssamo se 
desygna ha opinyom da sanctidade» 
(EE); «Desynando nos por alguũa doẽça 
estar a morte açerca» (EE); «a qual morte 
he designada aquy por o dormir que assy 
ligeiramente» (EE); «e por ysso nõ he 
desinado por nome» (EE); «na rosa he 
desynado ho martyrio» (EE); «e feriam 
ho ainda os taaes som designados por 
aquella figueyra que tijnha soomente 
folhas» (EE).

desigualeza, subs. (de desigual + -eza). 
Desigualdade. Formas: desigualeza 
(VC, 1); desygualeza (VC, 2). Contextos: 
«Nõ se chama aqui maao por maliçioso 
mas per a desigualeza da sua cõsijraçõ» 
(VC); «e lança alonge ou lança fora de 
todo a desygualeza das cousas» (VC); 
«no ceeo assy he desuestido de toda 
extremidade e desygualeza» (VC).

desigualmente, adv. (de desigual + 
-mente). De modo desigual. Formas: 
desigualmẽte (VC, 1); desygualmente 

(EE, 1). Contextos: «Per vẽtura deus 
he injusto em repartir cõ nosco as cousas 
desigualmẽte» (VC); «Assy meesmo 
por que desygualmente som possoydas 
pellos homeẽs» (EE).

desistir, vb. (do lat. desistere). Não querer 
continuar; abdicar; renunciar. Formas: 
desiste (C, 1). Contexto: «e cõ tudo elle 
nõ desiste delle» (C).

deslegar, vb. (de des- + legar). O mesmo que 
desligar: desfazer a ligação; interromper; 
separar. Formas: deslegando (VC, 1); 
deslegar (VC, 3); deslegou (VC, 1); 
deslegua (VC, 2); desleguada (VC, 1); 
desleguado (VC, 1); desleguando (VC, 
1); desleguassem (VC, 1); deslleguado 
(VC, 1); forõ desleguados (VC, 1); he 
deslleguado (VC, 1); seer desleguado 
(VC, 2); seer deslleguado (VC, 1); 
sejã deslegadas (VC, 1). Contextos: 
«Abre senhor outrosy a mjnha boca 
muda deslegando os meus pecados 
per enujamento da tua graça» (VC); 
«E aquelle que vijnha para deslegar os 
legados e rõper as suas ataduras» (VC); 
«primeiramẽte deslegou os atamentos 
dos pecados» (VC); «a qual deslegua os 
atamẽtos da lingoa» (VC); «a alma foy 
solta e desleguada do corpo» (VC); «e 
des aquella hora desleguado o freo da 
lingoa cõuinhauelmente» (VC); «moço 
nem velho nũca se mais se desleguando 
corpo nem se partẽ deste mundo» (VC); 
«(entom mandou aos discipollos que 
o soltassem) ou desleguassem» (VC); 
«aquelle que he deslleguado e solto da 
carne» (VC); «E entõ todolos atamẽtos 
forõ desleguados» (VC); «aquelle 
que he deslleguado e solto da carne» 
(VC); «deue seer desleguado segũdo o 
Apocalipse» (VC); «pois nõ desejas seer 
deslleguado da carne» (VC); «por tal que 
nossas maãos sejã deslegadas pera fazer 
boõas obras» (VC).

desler, vb. (de des- + ler). Pronunciar mal 
o que está escrito. Formas: desleẽdo 
(S, 1). Contexto: «Ẽ a gloria de Deus 
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entraua cõ soberba e ẽ as booas obras e ẽ 
ho ofiçio desleẽdo, cãtãdo, fazẽdo oraçõ, 
mais procuraua de cõprazer aos homẽs 
que nõ a Deus» (S).

deslongar, vb. (de des- + longo + -ar). 
O mesmo que delongar: retardar; 
demorar. Formas: deslonguasse (VC, 
1). Contexto: «e por tal que nõ se 
deslonguasse e embarguasse a prool que 
se seguya da sua cruz e paixom» (VC).

deslouvar, vb. (de des- + louvar). Não 
louvar; depreciar. Formas: deslouada 
(VC, 1); deslouey (VC, 1); deslouuandose 
(VC, 1); deslouuar (VC, 2); deslouuase 
(VC, 1); deslouue (VC, 1); deslouuem 
(VC, 1). Contextos: «e em aquesto 
he a sua culpa mais doestada e a sua 
perfia mais deslouada» (VC); «eu nom 
desprezey nem deslouey cousa algũa» 
(VC); «arefeçendose e deslouuandose e 
doestandose» (VC); «nõ som de louuar: 
nẽ de deslouuar» (VC); «mas deslouuase 
a voontade fingida» (VC); «e que o 
peccador deslouue a culpa no coraçom» 
(VC); «por tal que scarneçam de nos 
e nos deslouuem e sejamos abatidos» 
(VC).

deslouvor, subs. (de des- + louvor). Ato 
ou efeito de deslouvar; depreciação. 
Formas: deslouuor (VC, 1). Contexto: 
«porque cobijçar louuor deslouuor 
he e nõ curar de seer louuado esto he 
verdadeiro louuor» (VC).

desmaiar, vb. (de des- + esmaiar, este 
do francês antigo esmaier). Desfalecer; 
perder os sentidos; empalidecer. Formas: 
desmajados (HV, 1); desmajaees (HV, 
1). Contextos: «pollo qual som muyto 
desmajados huũs e os outros» (HV); 
«Porque desmajaees nõ ajaes medo nẽ 
temor do emperador nẽ da sua gẽte» 
(HV).

desmemoriado, subs., adj. (do part. de 
desmemoriar, este de des- + memoriar). 
Que ou o que perdeu a memória; 
esquecido. Formas: desmemoriado (VC, 
2); desmemoriados (VC, 1). Contextos: 

«he feito como sandeu e desmemoriado e 
caydiço» (VC); «assy como com sandeu. 
e desmemoriado» (VC); «mas vejo teus 
jmijgos sandeos desmemoriados que te 
querem mal» (VC).

desmentir, vb. (de des- + mentir). 
Contradizer; declarar que alguém mente. 
Formas: desmentiu (TC, 1). Contexto: 
«Se desmentiu alguẽ». 

desmerecer, vb. (de des- + merecer). 
Não merecer; ser indigno de. Formas: 
desmereçemos (VC, 1); desmereçeo 
(VC, 2). Contextos: «assi como nõ 
pecamos e desmereçemos» (VC); «A 
septima que veja a gloria que desmereçeo 
que he jnfijmda» (VC); «E por quanto o 
homẽ mereçeo ou desmereçeo em a alma 
e corpo juntamente» (VC).

desmerecimento, subs. (de desmerecer + 
-mento). Ato ou efeito de desmerecer; 
desmérito. Formas: desmereçimẽto 
(VC, 2); desmereçimẽtos (VC, 1). 
Contextos: «podera seer embargada 
por o desmereçimẽto daquelle porque 
he feita» (VC); «qual he o mereçimẽto 
e desmereçimẽto de suas obras» (VC), 
«porque aqui se contẽ os mereçimẽtos e 
desmereçimẽtos e guallardoões» (VC).

desmérito, subs. (de des- + mérito). Falta 
de mérito. Formas: desmerito (VC, 1); 
desmeritos (VC, 1). Contextos: «nẽ 
podẽ auer merito nẽ desmerito» (VC); 
«nõ podia seer saluo se os meritos 
ou desmeritos fossẽ vistos per todos 
claramẽte» (VC).

desmesuradamente, adv. (de desmesurado 
+ -mente). Com desmesura; excessi-
vamente. Formas: desmesuradamẽte 
(EE, 2). Contexto: «nõ vsees do vinho 
desmesuradamẽte» (EE).

desmesurado, adj. (do part. de desmesurar, 
este de des- + mesurar). Desmedido; 
excessivo. Formas: desmesurada (EE, 
3). Contexto: «a que he desmesurada 
quebrãtara ho spiritu» (EE).

desmostrador ,  adj.  O mesmo que 
demostrador. Formas: desmostradores 
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(VC, 1). Contexto: «as pallauras que sõ 
desmostradores da mallicia de dẽtro» 
(VC).

desmostrar, vb. O mesmo que demonstrar. 
Formas: desmostrao (VC, 1); he 
desmostrada (VC, 1). Contextos: «E que 
jamdos forom aquestes filhos e jrmaãos. 
desmostrao em Ysayas» (VC); «e em ella 
he desmostrada a sancta cõuersaçom dos 
costumes» (VC).

desnuar, vb. (do lat. *desnudare, por 
denudare). O mesmo que desnudar: pôr 
ou ficar nu; despir; patentear. Formas: 
desnuado (VC, 1); desnuam (VC, 1); 
desnuamos (VC, 1); desnuar (VC, 1); 
desnuarme (VC, 1); desnuarõ (VC, 1); 
desnuarõno (VC, 1); desnuemos (VC, 
1). Contextos: «quiseste seer esbulhado 
e desnuado das vestiduras» (VC); «E em 
signal daquesto outrossy se descobrẽ e 
desnuam os altares» (VC); «E por tamto 
na payxom do senhor nos desnuamos 
e descobremos as cruzes e relliquias e 
altares» (VC); «nos deuemos desnuar 
de todas cousas» (VC); «desnuarme 
e desuestirme de maneira que eu nuu 
sigua a cruz nua» (VC); «e desnuarõ ou 
desvestirã da vestidura da jgnocẽcia» 
(VC); «A primeira he que lhe tirarom 
quanto tijnha e desnuarõno» (VC); «e 
desnuemos as nossas consciencias» 
(VC).

desobedecer, vb. (de des- + obedecer). 
Faltar à obediência; recusar acatar 
ordens. Formas: desobedeçeo (C, 1); 
desobedeçer (VC, 1). Contexto: «pello 
qual a elle desobedeçeo a propria 
carne» (C); «ante quis morrer que nom 
desobedeçer» (VC).

desobediência ,  subs .  (de  des-  + 
obediência). Transgressão de uma ordem; 
infração. Formas: desobediẽcia (VC, 7); 
desobediẽçia (C, 1); desobediencia (VC, 
5; EE, 1); desobediençia (S, 2; VC, 1; 
EE, 1); desobediẽtia (TC, 1). Contextos: 
«Nos nos partimos do nosso regno 
per soberba e desobediẽcia segyndo 

as cousas visiuees» (VC); «e como a 
desobediẽçia foy o primeiro peccado 
que no mundo emtrou» (C); «sem que 
venha primeiro a discordia, cõuem a 
saber a desobediencia da ygreja Romaã» 
(EE); «pecado he quebrantamento 
da ley diuinal ou desobediençia dos 
mandamẽtos çelestiaees» (S); «e ha 
hy çegos da voõtade e surdos per 
desobediençia e doẽtes de todas as outras 
enfermidades» (VC); «Item crueldade, 
desobediẽtia a Deus e ao proximo» (TC).

desobediente, subs., adj. (de des- + 
obediente). Que ou o que desobedece; 
insubmisso. Formas: desobediente 
(VC, 1); desobedientes (S, 1; VC, 1); 
desobediẽte (S, 2); desobediẽtes (VC, 
2). Contextos: «era reuellado cõtra 
o emperador e desobediente» (VC); 
«som desobedientes e soberbos» (S); 
«se forẽ achados por negligẽtes ou 
pecadores e desobedientes a Christo serã 
reprehendidos mais asperamente e mais 
pugnidos» (VC); «era sobdito e deçipolo 
desobediẽte» (S); «fuy desobediẽte a 
elles mouẽdoos a sanha e yra» (S); «E 
aos teus mãdamẽtos das beẽçoões e aos 
desobediẽtes maldiçoões» (VC); «E porẽ 
nõ [som] desobediẽtes aaquelles que 
querẽ quitar ou leixar do seu direito» 
(VC).

desocupado, adj. (do part. de desocupar, 
este de des- + ocupar). Que não está 
ocupado; ocioso. Formas: desacupadas 
(C, 1); desocupado (VC, 1; EE, 1); 
desocupados (VC, 2). Contextos: «estem 
limpas e varridas e desacupadas de 
todallas cousas» (C); «porque o dyaboo 
non o ache oucioso e desocupado» (EE); 
e asi os apostollos porque podessem seer 
desocupados» (VC); «por tal que possam 
teer vagar e seer desocupados de todas 
cousas» (VC).

desolação, subs. (do lat. desolatione-m). 
Ato ou efeito de desolar; devastação; 
ruína; sofrimento. Formas: de sollaçõ 
(VC, 1); desollaçõ (VC, 3); desollaçom 
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(VC, 1). Contextos: «entõ auera hy 
grãde de sollaçõ e descõforto» (VC); 
«e aquesto foy signal da destroyçõ e 
desollaçõ da çidade e do tẽplo» (VC); 
«E dizesse mais adiãte de desollaçõ por 
o resayo e dãpno» (VC); «Saudaçom 
digo ou recomendaçom de door e de toda 
desollaçom» (VC).

desolar, vb. (do lat. desolare). Causar 
desolação; devastar; afligir; entristecer. 
Formas: desolla (VC, 1); desollado (VC, 
1); desollados (VC, 2); dessollada (VC, 
2); he desolado (VC, 1); seer desolhado 
(VC, 1); sera desolado (VC, 1); somos 
dessollados (VC, 1). Contextos: «porque 
destrua elle ou desolla o poboo» (VC); 
«Oo senhor Jesu como sees assy tam 
menos preçado e desollado?» (VC); 
«som debillitados e desollados per o 
carrego e pesso dos pecados» (VC); 
«Comsijrar compre como tu boa madre 
que o pariste e o creaste: e boa filha 
dessollada» (VC); «e este regno he 
desolado e destruido» (VC); «he de seer 
desolhado e destroydo» (VC); «ca tãto 
nos somos dessollados quãto nos mais 
alonguamos daquesta regla e trellado» 
(VC).

desonestamente, adv. (de desonesto + 
-mente). Indecorosamente. Formas: 
desones tamente  (S ,  3 ;  TC,  1) ; 
desonestamẽte (S, 1; TC, 2; EE, 2). 
Contextos: «aynda que son ganhados 
desonestamente» (S); «Se olhaste ou 
deseiaste algũa molher desonestamente» 
(TC); «ho senhor os da desonestamẽte 
e destes sse pode fazer esmola» (S); 
«tractãdo algũas partes de meu corpo 
desonestamẽte» (TC); «deytou a mal 
toda sua fazẽda viuẽdo desonestamẽte» 
(EE).

desonestar, vb. (de des- + honestar). Perder 
a honestidade; desonrar, corromper. 
Formas: desonestar (C, 1). Contexto: 
«perca aquelle vestido e calçado em que 
sse desonestar» (C).

desonestidade, subs. (de des- + honesti-

dade). Falta de honestidade; obsceni-
dade. Formas: deshonestidade (S, 1); 
desonestidade (TC, 1; EE, 2); desones-
tidades (C, 1); desonestydade (S, 1). 
Contextos: «A estes pode ser dado con 
tanto que nõ seja fecta deshonestidade no 
ssacramẽto por elles» (S); «Se apalpou 
as molheres cõ desonestidade e com 
maao deseio» (TC); «esto mesmo da 
vergonha e desonestidade» (EE); «Nem 
façã outras alguãs desonestidades pollas 
quaaes muitas vezes prouocamos a yra 
de Deus sobre nos» (C); «ou ẽ dãdo estes 
beẽs ao senhor he desonestydade» (S).

desonesto, adj. (de des- + honesto). Que 
é contrário ao decoro, ao pudor; mal 
intencionado; indigno, indecoroso; 
obsceno. Formas: deshonesta (S, 2; VC, 
1); deshonestas (S, 2; VC, 3); deshonesto 
(VC, 1); deshonestos (S, 1); desonesta 
(S, 7; TC, 1); desonestas (S, 12; TC, 6; 
C, 4; EE, 3); desonesto (S, 4; VC, 1; EE, 
3); desonestos (S, 7; TC, 4; VC, 2; C, 1); 
dessonestas (S, 1). Contextos: «e diz que 
esta, ou he onesta, ou deshonesta» (S); 
«Que deshonesta cousa he star em casa 
alhea sem fazer alguũ seruiço» (VC); 
«non sse antremeta em comeres nem 
falas deshonestas nem em conuites» 
(S); «quãdo ouuerdes ho homẽ fallar 
cousas astrosas e deshonestas nõ penses 
que teem em sy dentro tanta mallicia 
como falla» (VC); «mas da se a guaanho 
deshonesto» (VC); «homde dam braados 
e andam deshonestos» (S); «E sse he 
desonesta cõtra bẽ do matrimonyo» 
(S); «ãte que o ouuese mester por 
gargãtuice, ou por algũa cõpanha 
desonesta» (TC); «Se cheyrou cousas 
desonestas» (TC); «Ca vender mais 
caro que conprar he ganho desonesto» 
(S); «por huũ palpar desonesto ou 
por andar velhaco» (EE); «son alguũs 
negoçios desonestos e defendidos» 
(S); «cantar cãtares desonestos» (S); 
«Pequey em jazẽdo cõ algũas pesoas na 
cama poẽdolhes as mãaos per logares 
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desonestos» (TC); «assy como som os 
tangimẽtos desonestos palpar e abraçar e 
beijar» (VC); «nem se metam em outras 
compras e negoçios a elles desonestos» 
(C); «E se destes beẽs deren a molheres 
dessonestas con que pecã» (S).

desonra ,  subs. (de des- + honra). 
Ato ou efeito de desonrar; perda ou 
ausência de honra; opróbrio; ofensa; 
desconsideração. Formas: deshomrra 
(VC, 1); deshonra (VC, 1); deshonras 
(S, 1; VC, 2); deshonrra (S, 2; VC, 
27; EE, 1); deshonrras (S, 1; VC, 15); 
deshõra (VC, 1); deshõras (VC, 1); 
deshõrra (S, 1; VC, 6); deshõrras (VC, 
4); desonrra (VC, 2; HV, 1); desonrras 
(S, 1; VC, 1); desõrra (VC, 1); dessõrra 
(S, 1). Contextos: «nem lhe fosse 
aquello feyto por deshomrra» (VC); «e 
porque seẽdo acustumados a pensar e 
sperar a perseguiçõ da cruz e deshonra 
que melhor a soportassem» (VC); «e 
fiz escarneos e deshonras e vituperios» 
(S); «se estimaua ẽ pequena deshonrra» 
(EE); «ante lhes faz deshonrras» (S); 
«Das sobre dictas injurias e deshonras 
de Christo» (VC); «tu as temor da 
deshõra e de te elle doestar» (VC); «e 
do beijo do treedor e das suas bofetadas 
e deshõras» (VC); «temor de morte ou de 
tormẽto na pesoa ou deshõrra aa molher 
de ajũtamento carnal» (S); «Empero elle 
nom soomente sofreo todas aquestas 
deshõrras» (VC); «nẽ tome cousa que 
a my seja desonrra» (HV); «perdoou 
as injurias e desonrras e doestos» (S); 
«e que ouuesse algũa muy desõrra da 
morte» (VC); «e lhe fezer injuria e 
dessõrra» (S).

desonradamente, adv. (de desonrado 
+ -mente). Infamemente; torpemente. 
Formas: deshonradamẽte (VC, 1; 
HV, 1); deshonrradamente (VC, 2); 
deshonrradamẽte (VC, 1; HV, 1). 
Contextos: «e deshonradamẽte tractaaes 
(em o dia do juizo.) seer como julguador» 
(VC); «e que os judeus tredores tomarõ 

o santo profeta muy deshonradamẽte 
pollos milagres que elle fazia» (HV); 
«sem receo alguũ tirou da cruz o corpo 
de Christo que deshonrradamente 
staua pendorado» (VC); «Nõ he cousa 
razoada nẽ cõuinhauel que o senhor da 
magestade o qual tu es aja de padeçer 
atam deshonrradamẽte» (VC); «desque 
vio como o leuauã tam deshonrradamẽte 
tijnha na maão huũ pano de linho» (HV).

desonrar, vb. (de des- + honrar). Causar 
desonra; injuriar; ofender; infamar. 
Formas: auees desonrrado (EE, 1); 
deshonrãdo (VC, 1); deshonram 
(S, 1; VC, 1); deshonrar (VC, 1); 
deshonrrada (VC, 8); deshonrrado (VC, 
6); deshonrrãdoos (VC, 1); deshonrrados 
(VC, 2); deshonrram (S, 1; VC, 1); 
deshonrrar (VC, 2); deshonrrarem (VC, 
1); deshonrrei (VC, 1); deshõrado (VC, 
1); deshõrrada (VC, 2); deshõrrado (VC, 
2); deshõrrados (VC, 1); desonrasteo 
(VC, 1); desonrastes (VC, 1); desonrra 
(VC, 1); desonrrã (VC, 1; EE, 1); 
desonrrada (VC, 2); desonrrado (VC, 
1); desonrram (EE, 2); desonrrãno (EE, 
1); desonrrarẽ (EE, 1); desonrrastes 
(EE, 1); dessonrado (TC, 1); foy 
deshonrrado (VC, 2); foy deshõrrado 
(VC, 1); he deshonrrada (VC, 1); seer 
deshonrado (VC, 1); seer deshõrrada 
(VC, 1); seremos deshonrrados (VC, 
1). Contextos: «e vos outros me auees 
desonrrado» (EE); «deshonrãdo aquella 
maão que rege o ceeo e a terra» (VC); 
«deshonram e abayxan e apreman outros 
por malquerẽça» (S); «Graue cousa 
he deshonrar aquelle que deos hõrra» 
(VC); «E a vos sera vergonha de elle 
morrer assy morte deshonrrada» (VC); 
«foste per muytas guysas escarneçido 
e deshonrrado» (VC); «e querẽdoos 
quebramtar deshonrrãdoos» (VC); 
«som abaixados e deshonrrados» (VC); 
«abayxan e deshonrram a outros» (S); 
«Cõ voontade e tençõ de o deshonrrar 
e viltar faziã aquesto» (VC); «e ajnda 
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mais faziam esto por o rrapazarem 
e deshonrrarem» (VC); «por que 
deshonrrei meu linhajem em guardar 
porcos» (VC); «Nõ ha hy cousa que 
faça o homẽ tã deshõrado» (VC); 
«porque esta he hũa morte deshõrrada 
eu a elle e elle a my» (VC); «see ãtre 
os jmijgos despreçado e deshõrrado» 
(VC); «E que tãtos e tã deshõrrados 
doestos soportou por nos» (VC); «e 
tu fezeste o cõtrairo desonrasteo nõ te 
querendo aleuãtar» (VC); «(mas vos me 
desonrastes) per falsos doestos» (VC); 
«Todo pecador pero desauisamẽto que 
faz da derectura desonrra a deus» (VC); 
«nõ faz bem aaquelles que o desonrrã» 
(VC); «e depois de tantos trabalhos e 
afliçoões e depois da morte tam cruel e 
tã desonrrada da cruz» (VC); «he agora 
desonrrado per as sandices e doestos dos 
falsos christaão» (VC); «Primeiramente 
alguũs o desonrram o mundo praticando 
diuersos e maaos jogos» (EE); «mas 
desonrrãno ẽ tres maneiras» (EE); «E 
quando vos degradarem e desonrrarẽ e 
emgeytarem vosso nome como maao» 
(EE); «e vos outros me desonrrastes» 
(EE); «Outrosy peca contra este precepto 
todo aquel que se tem por dessonrado 
de lhe fazer reuerença» (TC); «mas 
em ella foy deshonrrado mais que 
hõrrado» (VC); «entõ foy deshõrrado 
menos preçado cospinhado e cõprido 
de escarnehos» (VC); «A liberdade do 
spiritu nõ he deshonrrada nẽ aviltada 
pera seruidõ corporal» (VC); «e aquelle 
que faz por seer auido ante os homẽs por 
seer deshonrado» (VC); «E outrossi se 
mostraua a sua morte seer deshõrrada» 
(VC); «mas ante seremos deshonrrados 
de todos aquelles» (VC).

desoras, subs. (de des- + horas). Fora 
de horas. Formas: desoras (VC, 1). 
Contexto: «A segũda vella ou vigilha he 
chamado em latim intempestũ quer dizer 
desoras porque nõ som ajnda oras para 
se alleuantarẽ as gentes a obrar» (VC).

desordenação, subs. (de desordenar + 
-ção). Ato ou efeito de desordenar; 
d e s o r d e m ;  d e s v a r i o .  F o r m a s : 
desordenaçom (VC, 1). Contexto: 
«a qual cousa he desordenaçom da 
voontade contra o jnstincto da razom» 
(VC).

desordenadamente, adv. (de desordenado 
+ -mente). De modo desordenado. 
Formas: desordenadamente (TC, 1; 
VC, 5; C, 1); desordenadamẽte (VC, 
8). Contextos: «se comeo ou bebeo 
desordenadamente» (TC); Aquelles 
que os maaos desordenadamente 
amam» (VC); «aquelles que por 
teer riquezas as desejam e buscam 
desordenadamente» (C); «Os poboos 
desejauã desordenadamẽte as riquezas 
que som algozes dos dilleitos» (VC).

desordenamento, subs. (de desordenar + 
-mento). Ato ou efeito de desordenar; 
desordem; desmando; excesso. Formas: 
desordenamento (TC, 1); desordenamẽto 
(TC, 1). Contextos: «Porque se sõ reys 
a tanto he o desordenamento da sua 
cobiiça que nõ sõ cõtẽtes dos reynos 
que teem e cobiiçã e trabalhã por outros 
ataa que seiã ẽperadores» (TC); «nũca 
achou em todo o mundo nẽ no mar nem 
no aar que o contentase nem fartase 
segũdo o deseio e o desordenamẽto da 
sua cobiiça» (TC).

desordenança, subs. (de desordenar + 
-ança). Ato ou efeito de desordenar; 
desordem;  desmando.  Formas: 
desordenãça (VC, 1); desordenamça 
(TC, 1);  desordenança (VC, 2); 
desordenanças (VC, 1). Contextos: «nẽ 
a breuidade do tempo nẽ a desordenãça 
da vida» (VC); «Item se comeo mays 
do que lhe fazia mester em tal guysa 
que uiese em grande desordenamça» 
(TC); «por a desordenança da razom e 
da voontade sera a pẽna vniuersal» (VC); 
«a muytas desuayradas desordenanças 
nos pecados» (VC).

desordenar, vb. (de des- + ordenar). Pôr 
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em desordem; desarranjar; baralhar; 
exceder. Formas: deshordenada (S, 1); 
deshordenado (VC, 1); desordenada (S, 
4; TC, 1; VC, 14; C, 2); desordenadas 
(VC, 5; C, 1); desordenado (S, 3; TC, 
2; VC, 13; C, 1; EE, 2); desordenados 
(VC, 1; C, 1; RP, 1); desordenar (VC, 
1); desordinados (VC, 1); dessordẽados 
(TC, 1); dessordenado (S, 1); serẽ 
desordenadas (C, 1); som desordenados 
(VC, 1). Contextos: «E nom lhe 
praz cousa deshordenada» (S); «E 
apres daquesto reprehẽde o senhor 
os sabedores da ley do senhorio que 
tomauã deshordenado» (VC); «gula 
he cobijça desordenada e de manjar 
cõ delecte» (S); «Andar de conuite em 
comuite, he aligria desordenada» (TC); 
«e dos feitos e pallauras desordenadas 
e feas e apartase dellas» (VC); «tomey 
prazer sobeio e desordenado» (TC); «Os 
quaaes vem de demasiado e desordenado 
comer» (EE); «assy como sã os corpos 
desordenados em luxuria e coyto» 
(RP); «assy possa desordenar nossa 
vida» (VC); «assy possa desordenar 
nossa vida» (VC); «segue e guaança 
desordinados padeçimentos» (VC); «e 
odio e soberba de coraçom e brados 
dessordẽados e desemperamẽto de 
todalas cousas» (TC); «Pequey por yra 
ẽ obra ẽ ader com presumpçõ e con gesto 
dessordenado por me vynguar» (S); «A 
qual cousa he fundamento pera sua uida 
e obras serẽ desordenadas» (C); «os 
movimẽtos e desejos da sensualidade 
que som desordenados» (VC).

desornado, adj. (do part. de desordenar). 
O mesmo que desordenado. Formas: 
desornado (TC, 1); desornados (TC, 
1); dessornado (TC, 1). Contextos: 
«Se algũa cousa fez como desornado» 
(TC); «Se per moyto comer e beber ueo 
a pecado de luxuria ou a yra ou a baralha 
ou a desornados prazeres» (TC); «he 
aligria desordenada lixo das uistiduras 
e de sy muyto falar dessornado» (TC).

despachadamente, adv. (de despachado + 
-mente). Com despacho; diligentemente. 
Formas: despachadamẽte (VC, 1). 
Contexto: «nõ pode despachadamẽte 
siguir Christo que he spelho da pobreza 
aquelle que he carregado de cousas 
tẽporaaes» (VC).

despachamento, subs. (de despachar + 
-mento). Ato ou efeito de despachar; 
despacho ;  r eso lução .  Formas: 
despachamẽto (VC, 1). Contexto: «A 
quarta cousa o nõ despachamẽto ou a 
deteẽça em cõprir as obras virtuosas» 
(VC).

despachar ,  vb. (do francês antigo 
despeechier, pelo provençal despachar). 
Pôr despacho em; desembargar; resolver; 
expedir. Formas: despachada (VC, 2); 
despachado (VC, 2; EE, 1); despachados 
(VC, 1); despacharas (VC, 1); he 
despachado (VC, 1); seria despachado 
(VC, 1). Contextos: «nõ lhes ficaua 
hora liure nem despachada pera comer» 
(VC); «non sabe fallar despachado» 
(EE); «e que sejã pobres e despachados» 
(VC); «mas como despacharas e vazaras 
o teu coraçõ do mũdo terreal» (VC); «E 
finalmẽte ho camjnho he despachado» 
(VC); «e se per a mẽte ou a voõtade fosse 
feito sollamẽte logo seria despachado» 
(VC).

desparger, vb. (de de- + esparger). As-
pergir; dispersar. Formas: despargidos 
(EE, 1). Contexto: «a vossos proximos 
despargidos pello mũdo» (EE).

despectar, vb. (do lat. despectare). O 
mesmo que despeitar: tratar com despeito 
ou desprezo. Formas: despectaua 
(VC, 1). Contexto: «pareçia que os 
despectaua» (VC).

despedaçar, vb. (de de- + espedaçar). 
Fazer em pedaços; dilacerar; rasgar. 
Formas: despedaça (EE, 1); despedaçar 
(VC, 1). Contextos: «ou despedaça: 
con as vnhas roubando ho alheeo» (EE); 
«porque nõ era aĩda posto o senhor nas 
maãos daquelles que o auiã despedaçar» 
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(VC).
despedir, vb. (de des- + pedir). Mandar 

sair; pedir licença para retirar-se; partir. 
Formas: despedir (C, 2); despedirõ se 
(HV, 2). Contextos: «por quanto somos 
ora emformado que se seguẽ muitas 
duuidas e demãdas açerqua do despedir 
dos capellães» (C); «como se deuem 
despedir os capellães e a que tempo» 
(C); «todos tomarõ liçẽça e se despedirõ 
do emperador» (HV); «e despedirõ se do 
emperador e caualgarõ e chegarom a huũ 
lugar que ha nome Barlet» (HV).

despeito, subs. (do lat. despectu-m). 
Ressentimento; desdém; desprezo. 
Formas: despeito (VC, 1). Contexto: 
«alguũs com despeito se humildam e 
outros cõ paciencia» (VC).

despejar, vb. (de des- + pejar). Esvaziar; 
livrar-se de. Formas: despeiemonos 
(VC, 1). Contexto: «despeiemonos 
destas cousas porque teemos de fazer 
aquellas mais necessarias» (VC).

despender, vb. (do lat. dispendere). Fazer 
despesas; gastar. Formas: despẽda 
(VC, 3); despẽdamos (VC, 3); despẽde 
(S, 1; TC, 1; VC, 3); despẽdẽ (VC, 5); 
despẽdẽ nas (VC, 1); despẽdẽ se (VC, 
1); despẽdẽdo (VC, 4); despedẽdoas 
(VC, 1); despẽdelas (VC, 1); despẽdem 
(C, 1); despẽdemos (VC, 3); despẽdendo 
(VC, 2); despẽdeo (VC, 1); despẽder 
(VC, 15; C, 1); despẽdera (VC, 3); 
despẽderem (VC, 1); despẽderes (VC, 
1); despẽderiã (VC, 1); despẽdermos 
(VC, 1); despẽdeste (VC, 1); despẽdi 
(VC, 1); despẽdia (VC, 1); despẽdo 
(TC, 1); despemdera (VC, 1); despenda 
(VC, 3; EE, 1); despendã (VC, 1); 
despendamos (VC, 1); despende (TC, 
1; VC, 9; EE, 1); despendẽ (VC, 7); 
despende se (VC, 1); despendẽdo os 
(VC, 1); despendem (TC, 2; VC, 2; C, 3); 
despendem nos (VC, 1); despendemos 
(VC, 1); despendeo (TC, 2; VC, 4; 
EE, 2); despender (S, 1; VC, 6; C, 1); 
despendera (VC, 1); despenderã (VC, 1); 

despenderas (VC, 1); despenderem (VC, 
2); despenderes (VC, 1); despenderiam 
(VC, 1); despendes (VC, 2); despendesse 
(EE, 1); despendi (TC, 1); despendy (TC, 
1); he despẽdida (VC, 1). Contextos: «e 
que os despẽda a louuor de deus» (VC); 
«Despẽdamos pois e lexemos todas 
cousas» (VC); «sõ dadas a quẽ as mal 
despẽde em caualarias» (TC); «quãdo 
despẽdẽ em seruiço de Christo» (VC); 
«e despẽdẽ nas em cousas jlliçitas» 
(VC); «e despẽdẽ se em muytas cousas 
illiçitas e superfluas» (VC); «nõ furte 
cousa que do senhor seja tomãdoa pera 
si ou a despẽdẽdo vaãmẽte» (VC); «e 
despedẽdoas aa sua voontade» (VC); 
«por as cousas que teẽ a repartillas 
e despẽdelas» (VC); «e assy peccã 
aquelles que despẽdem o tempo mal» 
(C); «E nos porẽ todo nosso cuydado 
e studo despẽdemos acerca de maginar 
nas tẽporalidades vindoyras» (VC); 
«despẽdendo assy tua vida em vaão» 
(VC); «despẽdeo tã prezado vnguẽto 
em os pees e cabeça» (VC); «nas 
quaaes os homẽs deuẽ despẽder parte 
do que lhe Deus deu» (C); «cõ os 
quaaes ja despẽdera todo quanto auia» 
(VC); «e por nas obras e tempos que 
os cõtemplatiuos no cõtemplar da tal 
scriptura obrarem e despẽderem: seermos 
participãtes» (VC); «Se despẽderes ouro 
podello ajnda cobrar mas o tẽpo que 
perdes caro e graue he de cobrar» (VC); 
«porque muytos seruiriã de palauras que 
nõ despẽderiã das fazẽdas» (VC); «o 
qual nos leua que presta de despẽdermos 
a mayor parte em vaão» (VC); «Os 
tẽporaaes despẽdeste mal e luxaste o 
corpo e ẽuelhẽtaste a alma cõ pecados» 
(VC); «e o tẽpo que despẽdi em seu 
seruiço da qual cousa me muyto pessa» 
(VC); «Noe que cortou ramos pera a 
obra da arca. e Job que despoynha bẽ e 
despẽdia a fazẽda ou beẽs do mundo» 
(VC); «Mas despendi e despẽdo estes 
dias en trabalhos corporaees» (TC); 
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«De ligeyro perdoaste aaquelle que tam 
mal despemdera sua vida» (VC); «E 
por que cada huum estando em sua casa 
despenda ho tempo antes em leer tam 
altos misterios» (EE); «que todas tuas 
forças o seruã e se despendã em elle» 
(VC); «por tal que nom o despendamos 
em vaydades com aquelles judeus 
çegos» (VC); «A quinta se despendeo ou 
despende as cousas da ygreia em maaos 
usos» (TC); «segũdo muytos fazẽ que dos 
beens da ygreja e dos proues despendẽ 
larguamente cõ seus parẽtes.» (VC); «e 
despende se fazendo cõtra seu louuor» 
(VC); «(foste leal) em despendẽdo 
os em cousas illiçitas» (VC); «e tam 
grandes som os aueres que despendem 
em fazer estas obras dos moesteiros que 
bem auõdariam em comer e beuer e em 
uistir a todos os pobres da terra» (TC); 
«despendem nos com quẽ nom deuẽ» 
(VC); «Oo e se de tanto tempo quanto 
nos despendemos aquy sem proueito» 
(VC); «Se despendeo mal seu tenpo» 
(TC); «gastou e despendeo os beẽs e 
fazẽda do seu senhor» (EE); «como 
quer que estes deuen despender en boos 
vsos» (S); «e padecia fluxo de sangue 
a qual despendera cõ phisicos quãto 
auia» (VC); «Como nõ despenderã 
os sagraaes ho que teẽ em comer e 
beber sobejamẽ[te]» (VC); «e pẽsando 
taaes cousas despenderas o teu tempo 
proueitosamẽte» (VC); «quanto elles 
despenderem mais aalem daquello a que 
som theudos» (VC); «e tu vaãmente e 
debalde o despendes e se despenderes 
mal hũa pouca de prata» (VC); «e que 
nõ trabalhariam nem despenderiam» 
(VC); «ou bispo teer çem marcos 
de prata de sua renda e prouuesse a 
deus que os despendesse bem» (EE); 
«Mas despendi e despẽdo estes dias 
en trabalhos corporaees» (TC); «nõ 
despendy meu tempo nas cousas que me 
sõ mandadas per Deus» (TC); «tãto he 
despẽdida a força mais sem tẽperãça» 

(VC).
despêndio, subs. (do lat. dispendiu-m). O 

mesmo que dispêndio: gasto; despesa; 
prejuízo. Formas: despendios (S, 
1). Contexto: «os beens da ygreja 
despendios maamente e en maaos 
vssos» (S).

despensa, subs. (do lat. dispensa-m). O 
mesmo que dispensa: licença; isenção. 
Formas: despẽsa (VC, 1); despẽssa 
(VC, 1). Contexto: «porque a lealdade 
da primeira despẽsa he argumento de 
lealdade da segũda» (VC); «Mas o fiel 
despensseiro que cõfia da boõa despẽssa 
que fez deseja cõ Paullo absoluer se e 
seer cõ Christo» (VC).

despensação, subs. (do lat. dispensatione-
-m). O mesmo que dispensação: ato ou 
efeito de dispensar; dispensa; isenção 
de cumprir uma regra; licença. Formas: 
despensaçõ (VC, 11); despensaçom (S, 2; 
VC, 3); despensaçon (S, 1); despenssaçõ 
(VC, 2); despenssaçom (S, 2); despẽsaçõ 
(S, 1; TC, 3; VC, 10); despẽsaçom (S, 1; 
TC, 2; VC, 1); despẽssaçõ (S, 1; VC, 1); 
despẽssaçom (C, 1). Contextos: «esto 
foy feito per despensaçõ de deus» (VC); 
«O .xiij. que teem muitos benefiçios, e 
muytas dignydades sem despensaçom» 
(S); «E fora da ygreja a myssa nõ deue 
seer çelebrada, saluo com despensa-
çon do byspo» (S); «mas ante aquesta 
çeguidade he per despenssaçõ» (VC); 
«por que vay contra ho custume geeral 
da ygreja, saluo con despenssaçom» 
(S); «Outros dizẽ que ẽ tal caso como 
este he necessario despẽsaçõ do papa» 
(TC); «e ouue para esto despẽsaçom» 
(TC); «deue comprir este juramento 
ou aver despẽssaçõ daquelle que pode 
despẽsar sobre o juramento» (S); «Mas 
por despẽssaçom e hordenança da ygreja 
nom som os leigos obrigados a elle mays 
que hũa vez no anno» (C).

despensador, subs. (do lat. dispensatore-
-m). Aquele que dispensa ou distribui; 
despenseiro. Formas: despenssadores 
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(C, 1); despẽsador (VC, 1). Contex-
tos: «soomẽte querẽ ser saçerdotes e 
despenssadores das rendas que cõ os 
benefiçios reçeberõ» (C); «por que cõ 
cobijça queria occupar em cousas cor-
ruptiuees aquelle que he despẽsador das 
cellestriaaes» (VC).

despensar, vb. O mesmo que dispensar. 
Formas: despensa (VC, 1); despensado 
(VC,  1) ;  despensa l la  (VC,  1) ; 
despensando (VC, 2); despensar (S, 
5; TC, 2; VC, 5); despensara (TC, 1); 
despensares (VC, 1); despensasteas (VC, 
1); despensaua (VC, 2); despenssa (VC, 
1); despenssada (S, 1); despenssar (S, 2; 
VC, 1); despẽsam (VC, 1); despẽsar (S, 3; 
TC, 1; VC, 1); despẽse (S, 1); despẽsem 
(TC, 1); forom despensados (VC, 1). 
Contextos: «Daquestas cousas menores 
despensa deus conosco pyadosamẽte em 
maneira que nõ nos leixa por ellas» (VC); 
«aquello que era ordenado. e despensado 
per conselho diuinal» (VC); «achou 
graça pera despensalla aos outros» 
(VC); «Elle querẽdo e despensando forõ 
feitas todas aquestas cousas as quaaes 
padeçeo por nos» (VC); «Item nom 
pode nẽhũ despensar con clerigo que 
casou duas uezes» (TC); «sera irregular 
e nom despensara com ele saluante 
a ygreia de Roma» (TC); «Nõ o faz 
por al se nõ que tu ajas merito de o bẽ 
despensares» (VC); «e despensasteas 
asy por nossos proueitos» (VC); «O 
qual respondeo que nõ podia se nom 
que despensaua sobre a vexaçom» (VC); 
«o qual nõ nos outorgua que pequemos 
nẽ despenssa cõ nosco em ello» (VC); 
«saluo sse por grãde causa e legitima 
fosse nella despenssada» (S); «por 
que mais sabeamente e discretamente 
possa despenssar» (S); «em quanto 
despẽsam fielmẽte seus sacramẽtos aos 
fiees christaãos» (VC); «E se casa cõ 
uirgem podẽ despẽsar cõ ele» (TC); 
«deuẽ aver sseu curso do prelado que 
despẽse cõ elles» (S); «he sospenso 

das ordens ataa que despẽsem con ele» 
(TC); «os sacramentos no começo forom 
despensados nom com virtude nem 
efficacia» (VC)

despenseiro, subs., adj. (do lat. medieval 
dispensariu-m). Que ou o que dispensa 
ou distribui dons; generoso; pessoa 
encarregada da despensa; mordomo. 
Formas:  despemsseyro (EE, 1); 
despenseira (VC, 1); despenseiro (VC, 
2; EE, 2); despenseiros (VC, 2; EE, 3); 
despenseyro (VC, 1); despenseyros (VC, 
1); despensseiro (VC, 1); despensseiros 
(EE, 1); despensseyro (S, 1); despẽseiro 
(S, 1; VC, 6); despẽseiros (S, 1); 
despẽseyros (S, 1); despẽsseiro (VC, 1); 
despẽsseyro (VC, 1). Contextos: «Mas 
por presumpçam me estimo seer leeal 
despemsseyro» (EE); «Ca tu es pyadosa 
relleuador e notificador dos segredos 
cellestriaaes. e ydonea despenseira dos 
sacramentos de Christo» (VC); «Desy 
ouue tanta ingratidom que aquelle que 
lhe cometera todas suas cousas e fazenda 
como despenseiro» (VC); «non deue 
seer ho despenseiro escasso quando ho 
senhor he liberal» (EE); «despenseiros 
de diuersas graças de deos» (EE); «sabe 
que es moordomo e despenseyro das 
cousas alheas» (VC); «Dos beẽs que 
nos som dados nõ somos senhores mas 
despenseyros soomente» (VC); «Mas 
o fiel despensseiro que cõfia da boõa 
despẽssa» (VC); «Ja aqui busca a gẽte 
que antre os despensseiros se ache 
alguũ fiel» (EE); «E quando fazem 
alguũ despensseyro pera dar esmolas» 
(S); «maldito he o despẽseiro auarẽto 
do senhor que he largo» (S); «som 
despẽseiros dos sacramẽtos da madre 
santa ygreja» (S); «aynda que sejan 
moordomos nẽ despẽseyros» (S); «o 
qual he despẽsseiro do senhor» (VC); 
«nõ poderas ja seer despẽsseyro» (VC).

desperação ,  subs.  O mesmo que 
desesperação. Formas: desperaçõ 
(S, 1; VC, 9); desperaçom (S, 6; VC, 
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2); desperaçon (S, 1). Contextos: 
«poderia vijr ẽ desperaçõ de saude» 
(S); «se começares de te allagar com 
desperaçõ» (VC); «A quinta desperaçom 
de lyberamẽto ally dõde diz eternũ» 
(S); «para trager em menos preço de 
deos e em desperaçom e que se perca» 
(VC); «e algũas vezes que me traziã em 
desperaçon e em cobijçar a morte» (S).

desperado, subs. (do part. de desperar). 
O mesmo que desesperado. Formas: 
desperados (VC, 2). Contextos: «Tu es 
feita sperança dos desperados» (VC).

desperança ,  subs.  O mesmo que 
desesperança. Formas: desperãça (S, 1). 
Contexto: «Ca a desperãça e confiança 
dos demeritos e pecados madre he de 
desesperança dos galardõees» (S).

desperar, vb. O mesmo que desesperar. 
Formas: despera (VC, 1); desperã (VC, 
1); desperados (VC, 1); desperam (VC, 
1); desperar (VC, 3); desperaras (VC, 
1); desperarẽ (VC, 1); desperaua (VC, 
1); despere (VC, 2); desperemos (VC, 
1); desperou (VC, 1); serey desperado 
(VC, 1). Contextos: «e que nõ despera 
de auer perdõ cõ direito se diz a tua ffe 
te fez salua» (VC); «porque os jnfirmos 
de que desperã os phisicos outorguã 
lhe todo o que desejã» (VC); «seram 
de todo desperados» (VC); «Assy 
como desperam da vida daquelle que 
tem o stomago tam fraco» (VC); «E 
todas cousas cõtrairas destas som de 
temer e desperar da justiça» (VC); 
auer conheçimẽto de deus geera amor 
e guarda o homẽ de desperar» (VC); 
«he ocasiom ao que errou de desperar» 
(VC); «porque desperaras desto poder 
seer feito do criador» (VC); «E por tanto 
mudarõ o cõselho que tijnhã desperarẽ 
atees depois de pascoa» (VC); «este 
era ẽfermo pero nõ desperaua» (VC); 
«alguũ nẽ despere» (VC); «por esto nom 
desperemos» (VC); «e nẽ per aquesto 
esmorreçeo nẽ desperou» (VC); «nõ 
ey pequeno medo que sera pois serey 

desperado» (VC).
despercebido, vb. (do part. de desperceber, 

este de des- + perceber). Não dar por; 
distrair. Formas: despercebido (VC, 1); 
desperçebidos (VC, 4); despercibidos 
(VC, 1). Contextos: «menos ferem que 
aquellas que veem stando despercebido» 
(VC); «assy como desperçebidos dellas» 
(VC); «porque se vier nõ nos ache 
despercibidos e nos lançe cõ açoute fora 
da ygreja sua» (VC).

despertar, vb. (de de- + espertar). 
Provocar; acordar do sono. Formas: 
desperta (EE, 1); despertou (S, 1). 
Contextos: «a pallaura pesada desperta 
aa sanha» (EE); «e quando dormian que 
os despertou pera fazer oraçom» (S).

despesa, subs. (do lat. dispensa-m). 
Dispêndio; gasto. Formas: despesa 
(VC, 2; C, 2; EE, 2); despesas (VC, 6); 
despessas (VC, 1); despeza (VC, 2). 
Contextos: «Depois ergo que o senhor 
ouue dicto da despesa do dinheyro 
spiritual» (VC); «do que se segue aos 
ditos litigantes muita despesa, affadiga 
e trabalho» (C); «para a despesa do 
caminho» (EE); «em a despesa a mym 
emcomẽdada» (EE); «per a qual cousa 
he mester grãde ajuntamẽto e ajuda de 
muytos e de muytas despesas» (VC); 
«com grãdes trabalhos e despesas se 
esforçã por encobrir e tornar a verdade» 
(VC); «nom lança cõto aas despessas» 
(VC); «e sem despeza atees padeçer 
fame» (VC).

despeso, adj. (do lat. dispensus, a, um). 
Que se dispendeu ou se gastou; gasto. 
Formas: despesa (VC, 1); despesas 
(VC, 1); despezas (VC, 1); despeso 
(VC, 10); despesos (VC, 2); despessos 
(VC, 1). Contextos: «qualquer cousa 
que me he despesa em dar de comer aos 
pobres» (VC); «o deus quã vaãmẽte som 
despesas minhas hydades» (VC); «as 
virtudes da qual deuẽ ser todas despezas» 
(VC); «elle pẽsaua que se ouuese de 
vẽder foy despeso na cabeça e pees de 
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Jesu» (VC); «aos indignos nõ deue ser 
dado o dom de deus nem despeso em 
elles» (VC); «emtõ serã bẽ despesos 
os beẽs e fructos do corpo» (VC); «E 
assy som despessos e cãbados em beẽs 
spirituaaes e eternaaes» (VC).

despir, vb. (de de- + lat. expedire). Tirar 
a roupa; desnudar; despojar. Formas: 
despẽ (VC, 1); despido (EE, 1); despidos 
(EE, 1); estar dispidos (EE, 1); estaua 
dispido (EE, 1); estaua despijdo (EE, 1); 
som dispidas (EE, 1). Contextos: «agora 
lhe despẽ a sua e lançã sortes sobre ella» 
(VC); «quando ho vio despido e sobre 
a cruz posto con os pregos enclauado» 
(EE); «somos apartados de deos e 
despidos dos beens espirituaaes» (EE); 
«ou o estar dispidos» (EE); «vistyo a 
saya que estaua dispido» (EE); «estaua 
despijdo» (EE); «Todallas cousas som 
dispidas e abertas a seus olhos» (EE).

desplazer, vb. O mesmo que desprazer. 
Formas: desplaz (VC, 1); desplazia 
(VC, 1). Contextos: «e a amargura que 
ha na beueragẽ nos desplaz» (VC); «que 
lhes desplazia consirãdo a pobreza e 
baixeza de seu linhagem» (VC).

desplazer 2 ,  subs .  O mesmo que 
desprazer 2. Formas: desplazeres 
(VC, 1). Contexto: «E fazẽ lhe nojos e 
desplazeres mas pẽsem que o seruo nõ he 
mayor ou melhor que seu senhor» (VC).

desplegar, vb. O mesmo que despregar. 
Formas:  despleguada (VC,  1) . 
Contexto: «E chamasse palma segundo 
Papia a maão stẽdida e despleguada assy 
como punhada ou punho se chama a 
maão plegada» (VC).

desplizível, adj. O mesmo que desprezível. 
Formas: desplisiuel (VC, 1); displiziuees 
(VC, 1); displiziuel (VC, 1). Contextos: 
«como de pessoa vil e desplisiuel» (VC); 
«E porque os pastores som proues e 
displiziuees por nõ auerem temor ou 
reçeo de chegar a elle» (VC); «Jazia o 
menino de pouco nascido no presepe 
pequenino de corpo e displiziuel per 

proueza» (VC).
despois, adv. O mesmo que depois. 

Formas: despois (S, 186; TC, 1; VC, 
5; HV, 2; EE, 5; RP, 4); despojs (S, 3); 
despoys (S, 24; C, 9; EE, 4). Contextos: 
«E despois foy cardeal e depois foy 
papa» (S); «e despois diz que uio hũa 
raynha muy nobremẽte corregida» 
(TC); «e despois persegue as outras 
duas neguaçoões» (VC); «Despois 
seguese este euangelho» (EE); «E se 
despois creçer apostema, nõ tema» (RP); 
«E se o pecado for occulto despoys 
que for confesado» (S); «antes e nõ 
despoys» (C); «Despoys poõe aqui .iiij. 
differenças» (EE).

despois de, loc. adv. O mesmo que depois 
de. Formas: despois d’ (VC, 2; EE, 4; 
RP, 2); despois de (RP, 4); despojs d’ 
(S, 4); despojs de (S, 1); despoys d’ (S, 
24, EE, 4); despoys de (S, 3; EE, 2). 
Contextos: «a qual ella moraua despois 
da dicta ascensom» (VC); «logo despois 
de comer» (RP); «E despois do sangue 
menuido se for muyto fraco emtom 
podera dormir despois do meo dia» (RP); 
«Despois desto desçẽde aos ermitaães» 
(EE); «e os que despojs delles viesem 
e benzessen e sacrificassen» (S); «nõ 
val o matrimonio despojs da morte da 
outra molher» (S); «mas despojs de fejto 
nõ o partẽ, som sete» (S); «e ficando 
ella senpre virgem ante do parto e em 
ho parto e despoys do parto» (S); «Ca 
despoys de todas as cousas deuemos 
humildarnos a dar graças a Deus» (S); 
«Elle nos dara a vida despoys de dous 
dias» (EE).

despois que, loc. conj. O mesmo que 
depois que. Formas: despois que (S, 
53; TC, 1; VC, 5; HV, 2; RP, 1); despojs 
que (S, 3); despoys que (S, 17; TC, 2; 
EE, 1). Contexto: «e despois que delas 
uyermos socorer aos pobres» (TC); «e 
de esta som doentes aquelles que despois 
que peccam dooem se do pecado» (VC); 
«E despois que acabarõ de fallar ambos 



122 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

tornarõ se a outra gente aly onde estaua 
o mesegeyro» (HV); «e despois que a 
vea for ferida ou aberta aproueyta muyto 
tomar muyto prazer» (RP); «despojs que 
ham avydo ajũtamẽto» (S); «non sserya 
avido por catholico christãao despoys 
que fosse de ydade legitima pera o 
rreçeber» (S); «despoys que Christo auia 
dicto aos apostollos» (EE).

despojar, vb. (do lat. despoliare, pelo 
castelhano despojar). Espoliar; privar 
de; roubar; saquear. Formas: despojado 
(VC, 1); despojãdo (EE, 1); despojao (S, 
1); despojarõ (EE, 1); despojarom (EE, 
3); he despojado (EE, 1). Contextos: «e 
que ante a cruz foste nuu e despojado de 
tuas vestiduras» (VC); «non queiraaes 
mintir os huũs aos outros despojãdo 
vos ho velho homem com seus autos» 
(EE); «Ho octauo despojao dos beẽs do 
mũdo» (S); «ẽ ho caminho cayo en poder 
de ladroões que ho despojarõ e ferirõ» 
(EE); «e cayo em poder de ladroões, os 
quaaes ho despojarom» (EE); «O qual he 
despojado pello dyaboo» (EE).

despojo, subs. (regressivo de despojar). 
O que sobra; espólio. Formas: despojo 
(EE, 9). Contexto: «e aleuãtouse de 
noyte e deu o despojo aos de sua casa, 
e as prouisoões a suas criadas» (EE).

despoer, vb. (do lat. disponere). O mesmo 
que dispor: colocar-se disponível, 
decidir-se a; preparar-se; depor; demitir. 
Formas: despõe (S, 4; VC, 4; C, 2); 
despoẽ (VC, 2); despoẽdo (TC, 1; 
VC, 1); despoẽe (S, 2); despõee (S, 
6); despoeen (S, 1); despoeer (S, 1); 
despoemdo (TC, 1); despoemos (VC, 1); 
despoendo (VC, 1); despoendo se (VC, 
1); despoer (S, 4; VC, 5; C, 1); despoerã 
(EE, 1); despoerey (VC, 2); desponha (S, 
2; VC, 4; EE, 1); desponhamos (VC, 2); 
desponhas (VC, 1); despoõe (VC, 3; EE, 
1); despoõe nas (VC, 1); despooẽdo (VC, 
1); despooerã (EE, 1); despoões (VC, 2); 
desporas (VC, 1); despos (VC, 5; EE, 1); 
despose (VC, 1); desposelhe (VC, 1); 

desposer (VC, 1); desposera (VC, 1); 
desposerõ (VC, 1); desposerom (VC, 1); 
desposta (VC, 1; EE, 1); despostas (VC, 
1); desposto (VC, 8; RP, 1); despostos 
(VC, 6; EE, 1; RP, 1); despoynha (VC, 
2); despoynham (VC, 1); despunham (S, 
1); despus (S, 2); erã despostos (VC, 1); 
fores desposto (VC, 1); seja desposto 
(S, 1); seer desposto (S, 5; TC, 4); ser 
desposto (S, 4; TC, 2); sera desposto 
(VC, 1); serees despostos (VC, 1); som 
despostos (VC, 1); sooes despostos (VC, 
1); sseer desposto (S, 1). Contextos: 
«sse despõe e aparelha a trazer e teer 
os çiryos pera alomear» (S); «no qual 
o padre despoẽ todallas cousas» (VC); 
«outrosy seemdo emgrato contra Deus 
nõ lhe conhescemdo os beneficios que 
del recebi e recebo em cada huũ dia nem 
me despoẽdo a hos merecer como eu 
poderia se eu quisese» (TC); «ca usando 
ho omẽ muitas vezes o pecado venial, 
despoẽe a pecar mortalmẽte» (S); «en a 
qual esta a ymagẽ de Deus se enderẽça 
e despõee ao cryador que o fez» (S); 
«A segũda que despoeen e aparelha o 
corpo aa castidade» (S); «deue deyxala 
e despoeer se poder» (S); «Pequey 
outrosy nom me despoemdo pera auer 
de comũgar nas festas de cada huũ ano» 
(TC); «e despoemos pera leixar o mũdo» 
(VC); «e despoendo em teu coraçõ de 
fazeres açendimẽtos e melhorares» 
(VC); «começou de vijr aa peendença 
despoendo se per boõas obras» (VC); 
«A ssexta despoer os que ham de ser 
degradados» (S); «(se despoerã bem) 
pella gloria da alma e do corpo» (EE); 
«mas perventura por a liberdade da 
ygreja me despoerey aa morte reposta» 
(VC); «manda que sse desponha homẽ 
e sse aparelhe aas coussas» (S); «A 
segunda ensinança he que no tempo 
da aduersidade nos desponhamos ao 
juizo de deos com paciencia» (VC); 
«e desponhas meus pensamentos e os 
meus sentidos ordenes» (VC); «despoõe 
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arreçeber outro» (EE); «e despoõe nas 
ou ordena as per juyzo seu» (VC); «e 
despooẽdo ou aparelhãdo meu coraçõ 
pera algũas cuydaçoões de çyma» 
(VC); «ha esperança delles he chea 
de jmmortalidade em poucas cousas 
atormẽtados ẽ muitas se despooerã bem» 
(EE); «Auisa te pois tu que despoões de 
leixar todas cousas» (VC); «e chamãse 
caualleiros desporas douradas» (VC); 
«chegou se elle ao lugar onde quis fazer 
que se fezesse. e despos a sua paixõ» 
(VC); «porque deos assy ho despos» 
(EE); «E muyto inclinou e despos a 
auerem fe em Cristo aquelles que o 
crucificauam» (VC); «elle as fez de 
sempre .s. despose de as fazer» (VC); 
«e desposelhe ou ordenoulhe os dez 
mandamentos da ley» (VC); «se desposer 
aa morte como martir» (VC); «em que 
elle desposera saluar o seu poboo e 
remijllo» (VC); «Estas duas jrmaãs 
segundo desposerõ os santos padres 
compridamẽte significã as duas vidas 
na ygreja» (VC); «podem auer os que 
caerom e tormento a que se desposerom 
do martirio» (VC); «aa materia desposta 
aguçosamẽte queyma» (VC); «para 
que se mostrase a terra despo[s]ta para 
morar nella» (EE); «e todas as cousas 
que som de fora despostas e ordenadas 
per deus» (VC); «E esta acçõ faz 
homẽ desposto pera contẽplaçõ» (VC); 
«aquelle he mays desposto aa morte que 
aqueloutro» (RP); «deues de notar que 
os corpos mays despostos a jnfirmidade 
e a morte sam os corpos quẽtes» (RP); 
«e Job que despoynha bẽ e despẽdia 
a fazẽda ou beẽs do mundo» (VC); 
«Onde Crisostomo diz que ajnda estes 
aquy despoynham de Christo como de 
homem puro e nuu» (VC); «Em a segũda 
tauoa se contem hos mandamentos que 
nos despunham e hordenauam ao noso 
proximo» (S); «por tẽptaçõees maas 
me despus a prijgo de pecado» (S); «os 
quaaes ja erã despostos para creerem» 

(VC); «nõ os aueras depois que assi 
fores desposto» (VC); «seja desposto e 
nũca rrestituydo» (S); «E se for publico, 
deue seer desposto» (S); «Item quẽ matar 
outrem per sua uontade se he clerigo 
deue a seer desposto das hordens e do 
beneficio» (TC); «deue ser desposto do 
ofiçio e benefiçio» (S); «em guysa que 
morre deue ser desposto» (TC); «sera 
desposto da dignidade eeclesiastica» 
(VC); «per o qual serees despostos a 
me seguir» (VC); «(E veedes os regnos 
que som despostos) pera o fructo da 
fe» (VC); «ou porque ajnda nõ sooes 
despostos que cõ soberba demãdaaes o 
regno tẽporal» (VC); «e se vier ẽ notiçia 
do pouoo deue sseer desposto» (S).

desposar, vb. (do lat. desponsare). Tomar 
por esposa ou esposo; casar. Formas: 
desposada (VC, 6); desposados (S, 1); 
desposarte ey (VC, 1); desposou (S, 1); 
forõ desposados (VC, 1); foy desposada 
(VC, 1); he desposada (VC, 1); seer 
desposada (VC, 1); som desposadas 
(VC, 1). Contextos: «quanto elle 
naçesse da virgem desposada» (VC); 
«os parẽtes asi desposados nom poderiã 
esposarse» (S); «desposarte ey cõ migo 
per ffe» (VC); «aquella con que sse 
desposou por palauras de presente e de 
futuro» (S); «a aquelles ou aquellas cõ 
que forõ desposados» (VC); «per que a 
Cristo foy desposada a ygreja» (VC); «he 
desposada a alma com Christo» (VC); 
«com quem auia de seer desposada 
a virgem» (VC); «todallas almas dos 
fiees som desposadas com o senhor Jesu 
Christo» (VC).

desposição, subs. O mesmo que disposição. 
Formas: desposiçã (S, 2; C, 3; RP, 
1); desposiçõ (S, 1; VC, 11; EE, 1); 
desposições (VC, 1); desposiçom (S, 1; 
VC, 4); desposiçon (S, 1); desposiçoões 
(VC, 1); despossyçon (S, 1). Contextos: 
«uertude he desposiçã e ordenaçõ 
acabada e muy muito bẽ» (S); «se 
ẽpeçonhẽtã os corpos da jndisposiçã ou 
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da maa desposiçã dos çeos» (RP); «nõ 
ham descriçom pera auer desposiçõ em 
este sacramẽto» (S); «ajnda que o sabado 
cessasse de toda a obra da sua criaçõ e 
desposiçõ e de ornamẽto» (VC); «por 
desposiçõ diuina se fez que Joseph hy nõ 
esteuesse» (EE); «mas he tal neçessidade 
por as muytas desposições e subiectos» 
(VC); «Ca na decraraçõ e desposiçom do 
saçerdote ham de seer seys bispos sen o 
propeo que he o septimo» (S); «non he 
propia chaue do çeeo, mas desposiçon e 
aparelhamẽto aa outra chaue da ordem» 
(S); «as obras e feitos da alma cõcordã 
cõ as desposiçoões do corpo» (VC); 
«vertude he habito e despossyçon da 
natura» (S).

despositivo, adj. (do lat. dispositivus, a, 
um). Que prescreve ou ordena. Formas: 
despositiua (VC, 1). Contexto: «porque 
he sem caridade empero he despositiua 
e aparelha o homẽ ou pessoa ha emẽdar 
sua vida» (VC).

desposoiro, subs. (de desposar + -ório). 
O mesmo que desposório: noivado; 
promessa de casamento. Formas: 
desposoyros (S, 2; VC, 1). Contextos: 
«Esponsalia en latim tãto quer dizer como 
desposoyros en nosa lingoajem» (S); «e 
desposoyros he mẽçon e prometimẽto 
que o homẽ e a molher fazem de se 
casar em tempo vijndoyro ou que he por 
vijnr» (S); «Dos desposoyros da virgem 
Maria» (VC).

despovoado, subs., adj. (do part. de 
despovoar). Lugar sem habitantes; 
ermo. Formas: despoboado (VC, 
3); despouoado (VC, 1). Contextos: 
«auia huũ boosco ou huũ despoboado 
onde muytas vezes os caminheiros erã 
roubados» (VC); «os podesse abastar 
de pã em aquelle monte hermo e 
despoboado» (VC); «donde podera alguẽ 
fartar aqui estes de pã em despoboado» 
(VC); «Se a caminheiro te achar no 
deserto e em loguar despouoado 
daqueste mundo» (VC).

despovoar, vb. (do lat. des- + povoar). 
Ficar sem habitantes; tornar deserto. 
Formas: despouoarõ (VC, 1). Contexto: 
«e despouoarõ o seu lugar» (VC).

despovoração, subs. (de despovorar + 
-ção). O mesmo que despovoação: lugar 
sem habitantes. Formas: despouoraçom 
(EE, 1). Contexto: «antre Jherusalem e 
Jherico aa letera esta huũa despouoraçom 
ou deserto» (EE).

despovorado ,  adj .  O mesmo que 
despovoado. Formas: despouorado 
(VC, 1; EE, Contextos: «per caminho 
çarrado de mato e scuro com aruores 
despouorado e carreira muy longa» 
(VC); «este logar he despouorado e as 
villas estam lomge» (EE).

desprazente, adj. (de desprazer + -ente). 
Que desapraz; que causa desprazer. 
Formas: desprazẽte (VC, 1); desprazẽtes 
(VC, 3). Contextos: «nõ sejas desprazẽte 
a deus ẽ algũa cousa» (VC); «e por tãto 
som auorreçidos e cõ çugidade e fedor 
desprazẽtes a deus» (VC).

desprazer, vb. (de des- + prazer). Não 
agradar; desagradar. Formas: despraz 
(S, 1 TC, 2; VC, 4); despraza (VC, 8); 
desprazanos (VC, 1); despraze (VC, 
1); desprazem (VC, 1); desprazer (S, 
1; TC, 1; VC, 4); desprazera (S, 1); 
desprazeras (VC, 1); desprazeria (VC, 
1); desprazerlhe (S, 1); desprazia (VC, 
1). Contextos: «o bẽ do omẽ plaz a Deus 
e ao ẽuejoso despraz» (S); «Ca muyto 
despraz a Deus do pecado contra natura» 
(TC); «nõ despraza pois aos ricos acorrer 
aos pobres» (VC); «Pois se nos ja 
conheçemos os beẽs da gloria celestrial 
desprazanos por seermos curuos» (VC); 
«Que cousa he juyzo despraze tu a ti 
meesmo» (VC); «e leixar as que te 
desprazem» (VC); «por que a quẽ deos 
apraz nõ pode elle a deus desprazer» 
(TC); «deue emformar ssua conçiemçia 
que nom desprazera a seu marido» 
(S); «mas tu despraza a ty meesmo e 
desprazeras a elle se prougueres a ty» 
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(VC); «ca doutra guysa desprazeria 
aa esposa» (VC); «A forteleza ẽderẽça 
a potẽçia da alma que he desprazerlhe 
dos maaos fectos» (S); «Nem desprazia 
daquella deteença ao senhor» (VC).

desprazer 2, subs. (do verbo desprazer). 
Falta de prazer; descontentamento; 
dissabor. Formas: desprazer (S, 1; 
VC, 12; HV, 1); desprazeres (VC, 1). 
Contextos: «e ha trysteza e desprazer 
dos beẽs spirituaaes» (S); «Itẽ a deue 
reçeber paciẽtemẽte e nõ cõ desprazer 
nẽ a roydo e cõ mal dizer» (VC); «pollo 
qual o pouoo auia grãde desprazer» 
(HV); «desejar os delleitos do corpo e 
trabalhar por bẽ passar guardãdo se das 
mollestias e desprazeres do corpo he 
obra da vida enferma» (VC).

desprazimento, subs. (de desprazer + 
-mento). Ação de desprazer; desagrado. 
Formas:  despraz imemtos  (TC, 
1); desprazimento (TC, 1; VC, 1); 
desprazimẽtos (TC, 1). Contextos: «Mas 
fizelhi ser per muytos desprazimemtos 
con pecados e maldades» (TC); «Seguese 
desprazimento de todo bem» (TC); «A 
octaua cousa que o faz apertar os dentes 
per sanha e desprazimento» (VC); «lhe 
fiz e faço muytos desprazimẽtos cõ 
pecados e cõ maldades» (TC).

desprazível, adj. (de des- + prazível). 
Que não apraz; desagradável. Formas: 
despraziuel (VC, 1). Contextos: «Fazia 
se vil e despraziuel a todos» (VC). 

despreçamento, subs. (de despreçar + 
-mento). Ato ou efeito de despreçar; 
desprezamento; desprezo. Formas: 
despreçamẽto (S, 2; TC, 1). Contexto: 
«asy como he mãdado pela sãcta egreia e 
todo esto cõ despreçamẽto» (TC).

despreçar, vb. (de des- + preçar). 
Depreciar; desprezar. Formas: despreça 
(TC, 1; VC, 3); despreçã (S, 1; VC, 1); 
despreçaaes (VC, 1); despreçada (VC, 
1); despreçada era (VC, 1); despreçadas 
(VC, 1); despreçado (VC, 5); despreçallo 
(VC, 1); despreçandoas (VC, 1); 

despreçar (S, 1; TC, 1); despreçarẽ 
(VC, 2); despreçarey (TC, 1); despreçarõ 
(VC, 1); despreçaste (TC, 1); despreçe 
(VC, 1); despreçou (TC, 4; VC, 1); 
despreçoua (VC, 1); despreçouo (VC, 1); 
era despreçado (VC, 1); he despreçada 
(VC, 1); seer despreçado (VC, 1); 
som despreçados (VC, 1). Contextos: 
«certamente diremos que este tal que 
de todo despreça a todas as cousas» 
(TC); «e despois da vida o despreçã e 
dyzem mal delle» (S); «a my que agora 
despreçaaes» (VC); «que fosse lauada 
e purgada per aquella despreçada e 
vill morte?» (VC); «despreçada era 
a justiça» (VC); «começarõ alguũs 
despreçadas as cousas do mundo» 
(VC); «e porque vijã Christo pobre e 
despreçado» (VC); «mais demouidos a 
amar o mũdo que a despreçallo» (VC); 
«mas despreçandoas como cousas nom 
dignas de auerẽ resposta» (VC); «E mais 
o que nõ despreçar o padre e a madre e 
os filhos e a molher e os irmaãos» (TC); 
«assy por o despreçarẽ como por reçeo 
de perder o regno» (VC); «E eu asy os 
escarnecerei e punirei e despreçarey asy 
como pouoo que nom he meu» (TC); 
«Eu criey e exalçey filhos e elles me 
despreçarõ» (VC); «Se alguũ meor que 
ti despreçaste» (TC); «por muy bem que 
viua despreçe de lauar aquestas cousas» 
(VC); «E por tanto despreçou elle e 
toda sua gente» (VC); «nem por calar 
confirmaua e outorguaua a acusaçom 
que lhe faziam. mas despreçoua» (VC); 
«despreçouo refertãdolhe e lãçãdolhe 
em rostro que era maninho» (VC); «e 
era despreçado delles» (VC); «som 
culpados em aquesto que a justiça que 
per elles he despreçada» (VC); «ante 
escolhia abertamẽte seer despreçado 
dos soberuos que dos infiees» (VC); 
«os que agora querẽ seguir Christo som 
despreçados dos maaos homẽs» (VC).

despreço, subs. (regressivo de despreçar). 
Ato ou efeito de despreçar; desprezo; 
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sentimento de repulsa. Formas: 
despreço (TC, 2; VC, 2; C, 1; EE, 1). 
Contextos: «Itẽ quẽ se pode confesar 
e nõ quer per despreço he cõdanado» 
(TC); «e asçende se per despreço das 
cousas terreaes» (VC); «se pagar a diuida 
conjugal em dia de jejuũ cõ despreço 
da ygreja» (C); «Christo mostrou a esta 
molher nõ por despreço, mas por que 
pella perseuerãça» (EE).

despregar, vb. (de des- + pregar). Arrancar 
um prego; soltar. Formas: despregar 
(VC, 1); despreguar (VC, 2); fosse 
despreguado (VC, 1). Contextos: «nom 
era digno de a soltar nem despregar» 
(VC); «aquy viuemos de arancar os 
crauos e despreguar a cruz» (VC); «e o 
outro tijnha os menbros e corpo que nom 
caesse como fosse despreguado» (VC).

desprezado, subs. (do part. de desprezar). 
Aquele que é menosprezado; rejeitado; 
desconsiderado. Formas: desprezados 
(VC, 1). Contexto:  «os ẽfermos 
quaaesquer e os desprezados em aqueste 
mũdo muytas vezes tanto ouuẽ mais 
a voz de deus quanto ẽ aqueste mũdo 
menos teẽ ẽ que se delectẽ» (VC).

desprezador, subs. (de desprezado + -or). 
Aquele que despreza; desdenhador. 
Formas:  despresadores (VC, 1); 
desprezador (VC, 2); desprezadores (VC, 
1). Contextos: «ante os despresadores 
e scarneçedores por tal que per vẽtura 
nom as trilhem» (VC); «quãdo foy esta 
desprezador dos parentes?» (VC); «mais 
cedo he ouuida hũa oraçõ do obeediẽte 
que dez mill de huũ que seja desprezador 
dos mãdamẽtos» (VC); «nem seram 
julguados como nõ sabedores mas como 
desprezadores» (VC).

desprezamento, subs. (de desprezar + 
-mento). Ato ou efeito de desprezar; 
desprezo. Formas: desprezamento (VC, 
4); desprezamẽto (VC, 6). Contextos: «e 
porem necessario he que tornemos per 
choro e per desprezamento das cousas 
visiuees» (VC); «como se poderia auer 

per desprezamẽto e auorricimẽto dessy 
meesmo» (VC).

desprezar, vb. (de des- + prezar). 
Desdenhar; desconsiderar; menosprezar. 
Formas :  d e sp re sada  (VC,  1 ) ; 
despresamos (VC, 1); desprez (VC, 
1); despreza (VC, 26, EE, 1); desprezã 
(VC, 10; C, 1; EE, 1); desprezaa (VC, 1); 
desprezaas (VC, 1); desprezada (VC, 5); 
desprezadas (VC, 4); desprezado (VC, 
13); desprezãdo (VC, 7); desprezãdoas 
(VC,  1) ;  desprezados (VC,  9) ; 
desprezae (VC, 1); desprezaes (VC, 1); 
desprezalhos ha (VC, 1); desprezalla 
(EE, 1); desprezallo (VC, 1); desprezallo 
hyam (VC, 1); desprezallos ha (VC, 1); 
desprezam (VC, 5; EE, 1); desprezamnos 
(VC, 1); desprezamollos (VC, 1); 
desprezamos (VC, 7); desprezando 
(VC, 6; EE, 1); desprezandoa (VC, 1); 
desprezandoo (VC, 1); desprezao (VC, 
1); desprezar (S, 1; VC, 37); desprezara 
(VC, 4); desprezarã (VC, 1); desprezaras 
(VC, 1); desprezarẽ (VC, 3); desprezares 
(VC, 4); desprezariamos (VC, 2); 
desprezarõ (VC, 4); desprezarom (VC, 
2); desprezarõna (VC, 1); desprezas 
(VC,  4) ;  desprezases  (VC,  1) ; 
desprezasse (VC, 3); desprezassem (VC, 
3); desprezaste (VC, 3); desprezasteo 
(HV, 1) ;  desprezastes  (VC, 1) ; 
desprezaua (VC, 5); desprezauã (VC, 
3); desprezauam (VC, 1); despreze 
(TC, 1; VC, 11); desprezẽ (VC, 1); 
desprezees (VC, 2); desprezem (VC, 
1); desprezemos (VC, 9); desprezes 
(VC, 8); desprezey (VC, 1); desprezou 
(VC, 16; EE, 1); dispreza (EE, 1); for 
desprezado (VC, 1); fosse desprezada 
(VC, 1); foy desprezado (VC, 1); he 
desprezada (VC, 1); he desprezado 
(VC, 1); seẽdo desprezado (VC, 1); 
seendo desprezada (VC, 2); seendo 
desprezado (VC, 1); seer desprezada 
(VC, 1); seer desprezado (VC, 8); seer 
desprezados (VC, 3); seerẽ desprezados 
(VC, 2); seeres desprezado (VC, 1); seja 
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desprezado (VC, 3); som desprezadas 
(VC, 3); som desprezados (VC, 3); 
teer desprezadas (VC, 1). Contextos: 
«he cousa muy despresada e pequena» 
(VC); «E que nom despresamos os 
abaixados e minguados» (VC); «E 
que nom despresamos os abaixados 
e minguados» (VC); «e o qual elle 
nom desprez» (VC); «Quẽquer que a 
ty despreza teu ajudador he» (VC); 
«Christo quis seer presente aas vodas 
porque as autorizasse e confundisse ho 
error dos que as desprezã» (EE); «mas nõ 
se tolhe nẽ he sem door mas desprezaa» 
(VC); «e nom as faz mas desprezaas» 
(VC); «Que cousa pode seer acerca de 
deus mais vil e mais desprezada que 
guardar hõrra e stado acerca dos homẽs» 
(VC); «nõ eram muy pollidas nẽ muyto 
desprezadas e vijs» (VC); «Quanto 
alguem he por o de deus mais desprezado 
per os homẽs tãto he mais amado de 
deus» (VC); «per a qual homẽ morre 
desprezãdo si meesmo» (VC); «e as suas 
riquezas desprezãdoas e a deus deuemos 
dar as dizimas e premiçias e offertas» 
(VC); «nem doestados aadefora nem 
desprezados aadedẽtro na voontade» 
(VC); «mas desprezae a ellas» (VC); 
«se vos desprezaes os mãdamentos de 
deus por os mãdamẽtos dos homẽs» 
(VC); «depois que vier a profundeza dos 
malles desprezalhos ha e desesperara» 
(VC); «E melhor seeria nõ teer ffe que 
ha teer e desprezalla e negalla con maas 
obras» (EE); «quãto em vos for nom 
queiraaes desprezallo» (VC); «E porque 
he muy nobre e de alto linhagẽ. ca se o 
nõ fosse desprezallo hyam» (VC); «e ao 
cabo dos males desprezallos ha e nõ fara 
cõta delles» (VC); «E ao escrauo chamou 
meu page esto he contra os soberbos 
que desprezam aos seruidores» (EE); «e 
desprezamnos e mais cuydado teem de 
sy» (VC); «E nos mizquinhos de tantos 
braados nom curamos e desprezamollos» 
(VC); «Mas nos desprezamos deus por 

nõ seer desprezados dos homẽs» (VC); 
«E antrepunhã aquelles apostollos 
desprezando  ao  bemauenturado 
apostollo Sam Paulo» (EE); «aa vida 
corporal desprezandoa» (VC); «mas 
desprezandoo diziam quẽ he este que 
preegua» (VC); «Se tu preeguas que o 
mũdo se deue menos prezar desprezao tu 
primeiro» (VC); «deue fazer penitençia 
por desprezar o mãdamento da ygreja» 
(S); «E quẽ nõ desprezara a doçura 
do mũdo suspirando por os beẽs da 
vida eternal» (VC); «em jeytarã e 
desprezarã ho verbo e palaura da cruz 
de Christo» (VC); «Se perseuerares 
atee fim todas cousas mundanaaes 
desprezaras» (VC); «e muyto se deuẽ 
auisar os homẽs de nom desprezarẽ em 
my a morte» (VC); «e louua quando 
desprezares as cousas necessarias» 
(VC); «por aqueste soo espaço nos 
desprezariamos dereitamente» (VC); 
«Por tal que os pecadores sejã mais 
punidos em seu tormento veẽ a gloria 
daquelles que desprezarõ» (VC); «e 
ajnda desprezarom a preeguaçõ de 
Christo meesmo» (VC); «he cousa 
propria de amarẽ sabedoria teẽdoa ante 
seus olhos e em meetade do reguaço 
desprezarõna» (VC); «nõ desprezas o 
pobre nẽ auorreçes o pecador» (VC); «e 
as desprezases por auer aquellas outras 
que sam tã marauilhosas e boõas» (VC); 
«por tal que nenhuũ homẽ desprezasse» 
(VC); «e que o desprezassem segundo 
podemos per nos bem maginar» (VC); 
«Nõ te louues se desprezaste os leytos e 
cortinhas douro» (VC); «quãdo te enuiey 
o meu muyto amado mestre salla e te 
deu minhas cartas desprezasteo muyto 
mal» (HV); «Desprezastes todo meu 
conselho» (VC); «Onde por o fazerẽ 
mal quisto do poboo como aquelle que 
desprezaua a doctrina dos antijgos» 
(VC); «porque ja desprezauã as cousas 
sobejas» (VC); «porque muytos o 
desprezauam e lhe contradiziam» (VC); 
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«nom despreze porem sua confissom mas 
digalhe que ieiũe e que esmole e que faça 
boas obras» (TC); «per o qual os meus 
fiees desprezẽ todas as cousas terreaaes» 
(VC); «nõ desprezees alguẽ no coraçõ» 
(VC); «e que nõ desprezem socorrer 
aas necessidades dos pobres» (VC); 
«quer ajnda o senhor que desprezemos 
as cousas do mũdo» (VC); «ao menos 
nõ desprezes de ouuir o senhor deus» 
(VC); «Amigo eu nom desprezey nem 
deslouey cousa algũa» (VC); «e aquelle 
que primeiramente roubaua ho alheo 
depois desprezou o seu proprio» (VC); 
«o que he de deos se dispreza» (EE); 
«nem se asanhar se for desprezado e 
auydo por vil» (VC); «porque nõ fosse 
desprezada a doutrina da ffe» (VC); «e 
que assi como sãdeu foy desprezado dos 
seus he louuada a saluaçom dos gentios 
que auiã ffe» (VC); «e assi quando 
per este reçeo fogẽ da pena de aqueste 
mũdo he desprezada a pena do juyzo» 
(VC); «Esta humildade tijnha no coraçõ 
aquelle que seẽdo desprezado dos outros 
dizia» (VC); «podia seer saã sua filha 
e a paciẽcia ẽ seendo desprezada tãtas 
vezes e ella» (VC); «e se mostra a pompa 
do mũdo seer desprezada» (VC); «E 
porem os pobres do mũdo nõ deuẽ seer 
desprezados» (VC); «quãdo hã vergonha 
ou reçeo de seerẽ desprezados dos 
proximos» (VC); «e aue prazer em seeres 
desprezado» (VC); «Empero nom seja 
desprezado alguũ ajnda que estee e seja 
teenro da voontade» (VC); «he mãdado 
que seja desprezado o mundo» (VC); 
«Estas cousas na terra de muytos som 
desprezadas» (VC); «porque aquelles 
principalmẽte padeçẽ perseguiçõ no 
mũdo que som desprezados» (VC); «que 
se alleuanta muytas vezes por homẽ as 
teer desprezadas» (VC).

desprezimento, subs. O mesmo que 
desprezamento. Formas: desprezimẽto 
(VC, 1). Contexto: «porque aquelle que 
ouue a pallaura de deus ou a leixa de 

fazer por desprezimẽto» (VC).
desprezível, adj. (de desprezo + -ível). 

Que merece desprezo; vil. Formas: 
despreziuees (VC, 4); despreziuel (VC, 
8); despriziuees (VC, 1); despriz[iu]el 
(VC, 1); dispreziuel (VC, 2). Contextos: 
«ante seremos deshonrrados de todos 
aquelles som despreziuees» (VC); «e 
a ty senhor de todas creaturas assy 
como huũ homẽ vil e despreziuel 
derom pescoçadas» (VC); «querer 
seer desprezados dos outros e lhes 
pareçermos despriziuees» (VC); «por 
quanto pareçia despriz[iu]el e proue» 
(VC); «era auydo comuũmẽte por 
homem dispreziuel» (VC); «adorauam 
huũ menino tam dispreziuel» (VC).

desprezo, subs. (regressivo de desprezar). 
Ato ou efeito de desprezar; desdém; 
sentimento de repulsa. Formas: despreso 
(VC, 3); desprezo (VC, 27; C, 5; EE, 1); 
desprezos (VC, 1). Contextos: «Esta bẽ 
aventurança direitamẽte se põe depois da 
primeira e da segũda depois do despreso 
do mũdo» (VC); «Duas cousas som que 
fazem nõ seer consentidas as cousas 
boõas e grandes .s. despreso e odio» 
(VC); «do qual perteençe ao desprezo 
dos beẽs terreaaes» (VC); «aquelle que 
cõ desprezo ouue a pallaura de deus» 
(EE); «das bofetadas e dos desprezos e 
dos crauos» (VC).

despritar, vb. (de de- + espritar). Espreitar; 
espiar. Formas: despritar (VC, 1). 
Contexto: «e nõ pode soportar a voõtade 
pera despritar os dinheiros» (VC).

desputa, subs. O mesmo que disputa. 
Formas: desputa (VC, 1). Contextos: 
«ouuera de leixar a desputa» (VC).

desputação ,  subs. .  O mesmo que 
disputação. Formas: desputaçõ (VC, 
1). Contexto: «e em cousas semelhantes 
he deus mais conhoçido que na liçõ ou 
desputaçõ das scripturas nẽ em declaraçõ 
dellas» (VC).

desputar, vb. O mesmo que disputar. 
Formas: desputa (VC, 1); desputãdo 
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(VC, 1); desputar (S, 1; TC, 1; VC, 4; EE, 
1); desputares (VC, 1); desputaste (S, 
1); desputaua (VC, 2); desputey (S, 1); 
foy desputada (VC, 1); he desputada (S, 
1). Contextos: «porque filhadas as aas 
da aguya voa aas mais cosas mais altas. 
e desputa do verbo de deus. e da questo 
argue e sabe fallar» (VC); «nõ sollamẽte 
desputãdo e dando saude e remedios aos 
adoorados» (VC); «demandas e baralhas, 
desputar en praças diante dos leigos» (S); 
«Se por preegar. Se por desputar» (TC); 
«Se tu desputares ou departires stando: 
nõ acho em ello sabor» (VC); «antre ty 
cõtẽdeste, desputaste, menospreçaste 
ou blasfemaste dos beẽs de natura» (S); 
«mas cõ spiritu o maligno desputaua 
humildosamente das scripturas» (VC); 
«cõtendy e falei e desputey» (S); «depois 
que foy desputada preposerom na 
ao mestre» (VC); «Esta question he 
desputada antre os doctores» (S).

desrazoado, adj. (do part. de desrazoar, 
este de des- + razoar). Desarrazoado; 
que não tem razão; despropositado; 
insensato. Formas: desrazoada (VC, 
2); desrazõadas (VC, 1); desrrazoada 
(VC, 1). Contextos: «nũca esto sera 
cousa desrazoada nẽ cruel» (VC); «e se 
teuessem por scarnidos quãdo vissem 
tantas cousas desrazõadas?» (VC); 
«Por quãto a sua sospecta delles era 
desrrazoada por medo da multidom» 
(VC).

desse, prep. + pron. dem. (de de + esse). 
Formas: de se (VC, 1); desa (S, 1); desas 
(TC, 1); dese (S, 9; TC, 1); deses (C, 1); 
deso (VC, 1); desse (VC, 11); desso (VC, 
2); disso (EE, 1). Contextos: «busqueo 
em auorreçimẽto de se meesmo pecado» 
(VC); «como quer que seja desa mesma 
natura» (S); «andaua cada hũa desas 
molheres con sua frol» (TC); «o que 
serue ao pecado seruo he dese meesmo 
pecado» (TC); «reçeberam as rendas e 
derectos deses benefiçios» (C); «e deso 
my sollape e arebente ou enfestulleça» 

(VC); «sayndo do seyo desse meesmo 
padre» (VC); «nom se entenderiã nem 
poderiã caer desso a dereita entẽçõ» 
(VC); «e elles nõ curarõ disso» (EE).

dessecar, vb. (do lat. desiccare). Retirar a 
humidade; mirrar. Formas: deseca (EE, 
1); desecaa (VC, 1); desecado (VC, 1); 
desecauam (VC, 1); desecou (VC, 1); 
desequẽ (VC, 1); desseca (VC, 3; EE, 
1). Contextos: «o spiritu triste deseca os 
ossos» (EE); «salga a carne mortificada 
e desecaa da pudridõ» (VC); «por o qual 
staua dedentro todo desecado» (VC); 
«a graueza das quaaes lhe desecauam o 
spiritu e tirauam» (VC); «diz que depois 
que elle desecou e fez cessar ẽ Martha ho 
fluxo do sãgue» (VC); «ora nos agrauẽ 
os trabalhos ou nos desequẽ as vigillias» 
(VC); «E esta significa a tristeza por as 
cousas mũdanaaes a qual desseca os 
ossos e geera a morte» (VC); «o spiritu 
triste desseca os ossos» (EE).

dessemelhança, subs. (de dessemelhar 
+ -ança) .  Falta de semelhança; 
desigualdade; diferença. Formas: 
dessemelhãça (VC, 1). Contexto: «Mas 
a my e aos meus auorreçe o mundo por 
a descordança e dessemelhãça» (VC).

dessemelhante, adj. (de des- + semelhante). 
O  m e s m o  q u e  d i s s e m e l h a n t e : 
diferente. Formas: desemelhãtes (EE, 
1). Contexto: «e os apostollos erã 
desemelhãtes dos homeẽs do mundo» 
(EE):

dessemelhável, adj. (de dessemelhar + 
-vel). Que não se assemelha; diferen-
te. Formas: desemelhauees (VC, 1); 
desemelhauel (VC, 1); dessemelhauel 
(VC, 3). Contextos: «Oo quam deseme-
lhauees palauras meestre som aquestas» 
(VC); «porque aquelle que foge ajnda 
que na forteleza seja desemelhauel em a 
voõtade» (VC); «O quã dessemelhauel 
pallaura he tomao tomao e crucifigao» 
(VC).

desservir, vb. (de des- + servir). Não 
servir; desprezar. Formas: deserui (TC, 
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1); deseruir (VC, 1); deseruiras (VC, 1); 
deseruo (TC, 1). Contextos: «cõ todos 
los sisos e sentidos que me Deus deu para 
o auer de seruir com todos o deserui e 
deseruo» (TC); «erã dados e ordenados 
primeyra mẽte para o seruiço de deus 
deuiã ally deseruir e nõ outros» (VC); 
«ca per esta via mais o deseruiras» (VC).

dessi, loc. adv. O mesmo que dês i. 
Formas: desi (VC, 14); desj (VC, 1); 
dessi (VC, 5); dessy (VC, 23); desy 
(VC, 130). Contextos: «Desi mostra que 
cousas deue esguardar aquelle que quer 
percalçar honrra» (VC); «Desj proua 
elle aquesto meesmo per a segũda razõ 
que tal he» (VC); «Dessi cõdempnou a 
maliçia dos judeos a qual vio que era 
obstinada e perfiosa» (VC); «E dessy 
disse a Thome» (VC); «e desy aa terceira 
vez que o senhor pregũtou a Pedro e elle 
respõdeo» (VC).

dessi 2, prep. + pron. pes. O mesmo que de 
si. Formas: dessy (VC, 6); desy (VC, 1). 
Contextos: «elles empuxarõ e lançarõ 
dessy o senhor» (VC); «disse que Christo 
fezera nada dessy meesmo» (VC); 
«como se poderia auer per desprezamẽto 
e auorricimẽto dessy meesmo» (VC); 
«logo no começo lhes deue resistir e 
empuxallas dessy» (VC); «teer algũa 
cousa desy meesma» (VC).

dessimulação, subs. O mesmo que 
dissimulação. Formas: desimulaçõ (S, 
1); dessimullaçã (EE, 1). Contextos: 
«se diz ladrã pella dessimullaçã da 
vijnda» (EE).

dessimular, vb. O mesmo que dissimular. 
Formas: desimolar (S, 1); desimular 
(S, 1; C, 1); dessimullado (EE, 1). 
Contextos: «ante asoluelo en forma da 
ygreja e desimolar a petiçõ» (S); «saluo 
se esta ẽ custume que os prelados ho soẽe 
desimular» (S); «nã deuemos desimular 
nẽ sofrer» (C); «o senhor vijra quando 
elle mais dessimullado esteuer» (EE).

dessolução, subs. O mesmo que dissolução. 
Formas: desolluçõ (VC, 2); dessolluçõ 

(VC, 1). Contextos: «e deue ajnda seer 
dura sem desolluçõ de deleito» (VC); 
«porque a misericordia sem iustiça 
tornase em desolluçõ» (VC); «e per 
aquella que saltaua ou baylhaua se 
entende a dessolluçõ luxuriosa» (VC).

dessoluto, adj. O mesmo que dissoluto. 
Formas: desollutos (VC, 1); desolupto 
(S, 1); desoluta (VC, 1); desoluto (TC, 
1; VC, 1); dessollutos (VC, 1); dessoluta 
(VC, 2); dessoluto (VC, 3). Contextos: 
«mas som desollutos per incõtinẽcia da 
carne» (VC); «ser desolupto no coro» 
(S); «Estas quatro cousas te offereçẽ 
a alma delleixada e desoluta pera a 
jnfirmidade do pecado» (VC); «estando 
desoluto e nõ ĩclinado ao oficio diuino» 
(TC); «O terceiro signal he desejo de 
seer desoluto» (VC); «que os mẽbros 
do meu corpo nõ possam ia mais seer 
dessollutos» (VC). Contexto: «nom 
estara. mas sera dessoluta» (VC); 
«Cobijço seer dessoluto e seer cõ 
Christo» (VC); «O homẽ ergo paralitico 
.s. o dessoluto no deleito do mũdo» 
(VC).

dessolver, vb. (do lat. dissolvere). O 
mesmo que dissolver: desfazer; derreter. 
Formas: desoluã (VC, 1); desolue (VC, 
1); desoluẽ (VC, 1); desolueos (VC, 1); 
desoluer (VC, 3); desoluer se (VC, 1); 
desoluersse (VC, 1); desoluia (VC, 1); 
dessoluer se (VC, 1). Contextos: «nẽ 
se desoluã cõ mujta blandura» (VC); 
«que a molle vestidura desolue a rrija 
alma» (VC); «ou quando se desoluẽ per 
agulho» (VC); «E derreteos e desolueos» 
(VC); «A tristeza que vos soportaaes 
agora se ha de desoluer cõ aquesta vida» 
(VC); «porque mayor dõ he e melhor 
cousa morrer ou desoluer se e seer cõ 
Christo» (VC); «Bẽaventurada he pois 
a alma que cobijça desoluersse e seer 
com Christo» (VC); «todo se desoluia 
em choro e lagrimas» (VC); «dizẽdo que 
dessoluer se e seer cõ Christo melhor 
he» (VC).
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deste, prep. + pron. dem. (de de + este). 
Formas: deesta (VC, 1); desta (SG, 2; 
S, 73; TC, 5; VC, 227; HV, 6; C, 34; EE, 
45); destas (SG, 1; S, 51; TC, 12; VC, 
194; C, 4; EE, 16; RP, 1); deste (S, 90; 
TC, 12; VC, 258; C, 14; EE, 253); destes 
(SG, 1; S, 58; TC, 5; VC, 121; HV, 3; C, 
4; EE, 20); desto (SG, 1; S, 12; TC, 6; 
VC, 159; C, 5; EE, 26); destos (VC, 5); 
disto (S, 15; HV, 5; C, 1; EE, 15); dysto 
(S, 1; EE, 4). Contextos: «e aa deesta os 
pecados que o acusarõ» (VC); «esperote 
ataa que aias saude desta door» (TC); 
«se algũa sẽtẽça da contra dereito por 
algũa destas cousas» (TC); «say destas 
cousas assy pisadas augoa ou çumo» 
(RP); «Confesese deste pecado se em 
alguũ tempo foy tibo» (TC); «vijnra na 
fym deste mundo» (EE); «a lingua destes 
he poçoẽta mais que da serpẽte» (TC); 
«depoys desto uaase aos .x. mandamẽtos 
da ley» (TC); «E desto diz o apostollo» 
(EE); «He a virgem Maria intitullada 
destos priuillegios ajuntados» (VC); «Ca 
ante disto todos se chamauom diçipulos» 
(S); «E dysto dezia Dauid no psalmo que 
começa Benedicam dominũ: apartate do 
mal e faze bem» (S).

destemperadamente, adv. (de destem-
perado + -mente). Desregradamente. 
Formas: destẽperadamẽte (VC, 2). Con-
textos: «assy como quando cõuida alguũ 
pera comer ou dormir destẽperadamẽte e 
mais do que deue» (VC); «E que outrosy 
nõ seya tã emuolto destẽperadamẽte em 
o cujdado dos prouximos» (VC).

destemperado ,  adj .  (do par t .  de 
destemperar, este de des- + temperar). 
Desenxabido; desregrado; descomedido; 
dissoluto. Formas: destemperada 
(VC, 1); destemperado (VC, 1); 
destemperados (VC, 1); destẽperadas 
(VC,  2) ;  des tẽperado (VC,  3) . 
Contextos: «Guardado foy Daniel 
em a destemperada fame dos leoões» 
(VC); «sempre teer o gusto enxabijdo: 
e destemperado» (VC); «e ẽ prazeres 

destemperados e em obras e trabalhos 
de louçaynha» (VC); «as bocas stam 
mais destẽperadas do saybo amargosso» 
(VC); «E se for destẽperado todo o corpo 
stara enfermo» (VC); «he reprehẽdido 
o destẽperado huso das cousas licitas» 
(VC).

destemperamento, subs. (de destemperar 
+ -mente). Ato ou efeito de destemperar; 
imoderação;  excesso .  Formas: 
destemperamẽto (VC, 1). Contexto: 
«e nom ha hy destemperamẽto pera 
ello» (VC).

destemperança ,  subs.  (de des- + 
temperança). Intemperança; imoderação. 
Formas:  destemperãça (VC, 2); 
destẽperãça (VC, 1); destẽperança 
(VC, 3); destẽperanças (VC, 2). 
Contextos: «Nõ te anojam mjnha alma. 
a destemperãça do aar. e a tristeza da 
carne e do coraçom» (VC); «fogindo 
ella de Sathanas e da çidade de Sodoma 
per destẽperãça» (VC); «e que mude a 
destẽperança da beuediçe em tẽperança 
de gulla» (VC); «Assi o enduse a gloria 
inuisiuel de Christo em o monte subjecto 
a toruoões e destẽperanças do aar e do 
vento» (VC).

destender, vb. O mesmo que descender. 
Formas: destẽdeo (VC, 1); destende 
(VC, 1);  destenderõse (VC, 1) . 
Contextos: «Destẽdeo o senhor em o 
monte das Oliueiras» (VC); «e ajnda 
que nõ quer destende a seer desprezado» 
(VC); «E destenderõse ao mar em hũa 
naue que passaua Tarsis de Cezilla» 
(VC).

desterrado, subs., adj. (do part. de 
desterrar). Que ou o que é expulso da 
sua terra. Formas: desterado (VC, 1); 
desterrada (VC, 2); desterrado (VC, 
10; EE, 1); desterrados (S, 1; VC, 
9). Contextos: «Porem assy como 
desterrada e caminheira peregrina em 
casa alhea» (VC); «Adam choroso cõ a 
mizquinha geeraçom sua desterrada do 
parayso» (VC); Sam Johã desterrado por 
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Domiçiano Çesar escreueo o Apocalipsi» 
(EE); «E foy desterrado pera Luduno 
donde era natural» (VC); «Johãne seẽdo 
desterrado per Domiciano Çesar por 
razõ do euãgelho em hũa ylha» (VC); 
«asy como os que som desterrados» (S); 
«elle leuara os desterrados ao regno do 
seu padre» (VC); «e aue piedade sobre 
os peregrijs e desterrados dos ceeos» 
(VC); ««forã lançados de casa paternal 
e de todo o mundo desterrados» (VC); 
«fazellos ham seer desterrados» (VC); 
«sta desterado fora do seu corpo» (VC).

desterramento, subs. (de desterrar + 
-mento). Ato ou efeito de desterrar; des-
terro; expulsão. Formas: desterramẽto 
(TC, 1). Contexto: «me uĩgarei delas e 
a minha ira moy cruel se asanhara cõtra 
elas e ẽuialoei ẽ desterramẽto» (TC).

desterrar, vb. (de des- + terra + -ar). 
Exilar; fazer sair alguém da terra onde 
vive. Formas: desterrã (S, 1). Contexto: 
«O quinto que desterrã e deserdã a 
alguũs por malquerença» (S).

desterro, subs. (regressivo de desterrar). 
Ato ou efeito de desterrar; exílio; 
degredo. Formas: desterro (VC, 13); 
desterros (VC, 2). Contextos: «Torna 
a my senhor teu seruo da terra do 
Egipto deste desterro» (VC); «aueram 
consolaçõ de serẽ liures deste desterro» 
(VC); «leixou a seus filhos penhores de 
caridade para os desterros remedios da 
saluaçõ» (VC); «Senhor Jesu que seendo 
menino quiseste padeçer perseguiçoões 
e desterros» (VC).

destilar, vb. (do lat. destillare). Fazer a 
destilação de; deixar cair gota a gota. 
Formas: destilla (VC, 1); destillã (VC, 
2); destillarõ (VC, 1); distillarõ (VC, 
1). Contextos: «Este he tal como o 
fauoo que destilla e lança de sy doçura» 
(VC); «e dos autiuos destillã e lançã 
mirra como dicto he» (VC); «e os ceeos 
destillarõ e se derreterom da façe de deus 
de Synay» (VC); «As minhas maãos 
distillarõ mirra» (VC).

destilo, subs. (regressivo de destilar). 
Gota; pinga. Formas: destylo (S, 1). 
Contexto: «E se cayr alguũ destylo en 
çima do altar, tres dias» (S).

destinar, vb. (do lat. destinare). Determinar; 
designar; reservar. Formas: destinada 
(S, 1). Contexto: «he materia terreal 
destinada e deputada ao corpo do teu 
filho» (S).

destinção, subs. O mesmo que distinção. 
Formas: destijnçõ (VC, 1); destijnçom 
(VC, 1); destinçõ (VC, 1). Contextos: 
«e que em aquella meesma destijnçõ das 
pessoas a sua obra e a sua voontade era 
hũa meesma cõ a do padre» (VC); «mas 
per geeraçom eternal. e per destijnçom 
pessoal» (VC); «a todallas geeraçoões 
das gentes sem destinçõ nẽ deferẽça de 
pessoas» (VC).

destinguir, vb. O mesmo que distinguir. 
Formas: destingue (VC, 2); destinguem 
(VC, 1); som destinguidos (VC, 1). 
Contextos: «Crisostomo destingue assi 
a terra boa» (VC); «E asy os quatro 
euãgelistas ou euangelhos destinguem 
ou fazem deferença e som destinguidos 
nom acerca de quatro subgeytos» (VC).

destintamente, adv. (de destinto + 
-mente). O mesmo que distintamente: 
claramente. Formas: destĩtamente (TC, 
1). Contexto: «nom dygo o que ey de 
dizer destĩtamente» (TC).

destintivo, adj. (do lat. medieval distincti-
vus, a, um). O mesmo que distintivo: que 
serve para distinguir. Formas: destintiuo 
(VC, 1). Contexto: «E porque o carater 
he huũ signal destintiuo per que se co-
nhoçesse o fiel do infiel» (VC).

destinto, adj. O mesmo que distinto. 
Formas: destintos (C, 1). Contexto: 
«E assy os artijgos da ffe destintos» (C).

destribuição, subs. (do lat. distributione-m). 
O mesmo que distribuição :  ato 
ou efeito de distribuir; repartição; 
partilha. Formas: destrybuyçõees (S, 
1). Contexto: «O segũdo dando as 
destrybuyçõees e rraçõees aos que non 
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estan no ofiçio e tirãdoas aos ofiçiaees» 
(S).

destribuir, vb. (do lat. distribuere). O 
mesmo que distribuir: entregar; repartir; 
dispor. Formas: destrebue (S, 1); 
destrebuiste (S, 1); destribuẽdo (VC, 1); 
destribuidos (VC, 1); destribuio (VC, 1); 
destribuir (S, 1; VC, 2); destribuydo (EE, 
1); destribuyo (VC, 2); destribuyr (VC, 
1); destrybuida (VC, 1); destrybuy (S, 1); 
forõ destribuidos (VC, 1). Contextos: 
«Pela justiça destrebue e da a cada huũ 
o seu» (S); «e non deste nẽ destrebuiste 
a Deus» (S); «nõ os destribuẽdo cõ 
os pobres» (VC); «auiã de seer per 
elles repartidos e destribuidos» (VC); 
«porque destribuio a sabedoria de ambos 
os testamẽtos» (VC); «estes beẽs asi 
dados por simonia deuense destribuir 
e dar em as cousas piadosas» (S); «em 
aquella maneira lhes partia e destribuydo 
como ante da paixã» (EE); «nẽ se pode 
jamais perder em algũa maneyra aquello 
que ha benignidade leal destribuyo» 
(VC); «mas em comũ deue destribuyr 
todas cousas que ante auia» (VC); «he 
ygualmente destrybuida e diuidida» 
(VC); «nom party nẽ destrybuy as 
honrras e dignidades como deuia» (VC); 
«do relleu que sobejou nẽ dos sete paães 
que forõ destribuidos per quatro mil 
homeẽs» (VC).

destra, subs. (do lat. dextera-m). Mão 
direita; o lado direito. Formas: deestra 
(S, 1; VC, 65; EE, 20); deestraa (EE, 
1); deestras (VC, 2; EE, 3); destra (S, 
8; VC, 20; C, 1; EE, 7); destras (VC, 3). 
Contextos: «depois foy a deestra quãdo 
subio aos çeeos» (S); «Sua seestra sob 
minha cabeça sua deestra me abraçara» 
(EE); «tua deestra he chea de dões se for 
chea de boa võtade» (EE); «E se assentou 
aa deestraa de deos» (EE); «aas minhas 
deestras» (VC); «asseentate a minhas 
deestras» (EE); «ssegũdo sse proua pello 
ladrom que estaua a destra» (S); «e see 
aa destra de Deus padre» (C); «nõ sayba 

ha seestra ho que faz tua destra» (EE); 
«esta asentado aa destra da muy alta 
magestade» (EE); «aas suas destras mas 
os cabritos aa seestra» (VC).

destro, adj. (do lat. dexter, dextra, 
dextrum). Direito; mão direita; o lado 
direito. Formas: deestra (TC, 3; VC, 
14); deestro (VC, 15); destra (S, 20; VC, 
11); destro (S, 1). Contextos: «Quẽ te 
quiser ferir na parte deestra paralhe tu 
a seestra» (TC); «Creer que sobio aos 
ceeos e esta a deestra parte de Deus 
seu padre» (TC); «Mas quando tu fazes 
esmolla nom sayba a tua maão seestra o 
que faz a tua deestra» (VC); «deitay aa 
parte deestra do nauio a rede e acharees» 
(EE); «E o ladrom deestro que significa 
os verdadeiros penitẽtes» (VC); «Se o 
teu olho deestro ou a tua maão direita 
te scãdelizar» (VC); «deu huũa ferida 
e lançada grande no lado deestro do 
senhor Jesu» (VC); «e esta a destra parte 
do padre» (S); «Pois se a maão destra 
scandaliza» (VC); «Façase ergo a sangria 
em a vea destra ou seestra» (RP); «E 
ho diachono beyja ho hõbro destro ao 
saçerdote» (S).

destro 2, subs. (do lat. dextru-m). O 
lado direito. Formas: destro (VC, 1). 
Contextos: «era huũ cauallo que leuauã 
aa destro» (VC).

destroço, subs. (regressivo de destroçar). 
Destruição; ruína. Formas: destroço 
(EE, 1). Contexto: «He de notar que o 
destroço dos mininos se fez ainda de hy 
a huũ ãno» (EE).

destruição, subs. (do lat. destructione-m). 
Ação de destruir; ruína. Formas: 
destroiçõ (VC, 2); destroyçõ (S, 1; VC, 
13); destroyçom (VC, 5); destruiçã 
(EE, 1); destruiçõ (TC, 1; VC, 1; 
EE, 3); destruiçom (VC, 2; EE, 1); 
destruyçã (HV, 1); destruyçam (VC, 1); 
destruyçõ (VC, 16; EE, 1); destruyçom 
(VC, 2); destruyçon (S, 1). Contextos: 
«A engratidõ he o jmijgo da alma e 
esqueçimẽto dos mereçimẽtos e destroiçõ 
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das virtudes» (VC); «ençẽdimẽto e 
destroyçõ do ẽmigo» (S); «Quãdo a 
cõpanha fazia o cãtar emtõ fez elle planto 
sobre a destroyçom de Jherusalem» 
(VC); «antes da destruiçã da çidade 
de Jherusalem esteue sobre ella huũa 
cometa» (EE); «e lhe perdoo a destruiçõ 
que ouuera de deitar sobre ele e sobre 
seus descẽdẽtes» (TC); «O choro que 
Christo fez sobre a destruiçom de 
Jerusalẽ significa o choro que auemos a 
fazer sobre as miserias dos atribulados» 
(VC); «vynra tã grande destruyçã que 
nõ ficara pedra sobre pedra» (HV); 
«segue se algũa corrupçam e destruyçam 
emçima daquelle fundamẽto» (VC); 
«e ante da destruyçõ da çidade de 
Jherusalem muytas ouue discordias e 
pellejas antre os judeus» (EE); «huũ 
demonio lãça os outros fora dos homẽs 
a destruyçom» (VC); «A fructa desta 
aruore he destruyçon» (S).

destruideiro, adj. (de destruído + -eiro). 
Destruidor. Formas: destruydeira (VC, 
1). Contexto: «Aqui he destruyda 
a custosa feyçõ e aparelhamẽto dos 
saborosos mãjares e a guarguãtoiçe 
destruydeira cõ a sua torpe vmtura e 
duçura» (VC).

destruidor, subs., adj. (de destruído + 
-or). Aquele que destrói. Formas: 
destroydores (VC, 3); destruidor (EE, 
1); destruidores (VC, 1); destruydor 
(TC, 1; VC, 1; EE, 1). Contexto: 
«Todos hos que som destroydores 
e persegujdores da verdade» (VC); 
«somos bem deuassus e guastadores ou 
destroydores» (VC); «aquelles ydollos 
destroydores e guastadores forom 
destroydos per Daniel» (VC); «forõ 
mortos pello destruidor» (EE); «E 
como descobrimos as nossas crueldades 
somos chamados destruidores dos beẽs 
dos proximos» (VC); «A terceyra se he 
destruydor do que lhe Deus deu» (TC); 
«E diz em outro lugar que a cõfissam 
he saude das almas destruydor dos 

pecados» (VC); «Murmurou todo o 
ajũtamento dos filhos de Israel contra 
Moyses. (pello destruydor)» (EE).

destruimento, subs. (de destruir + -mento). 
Ação de destruir; destruição. Formas: 
destroymẽto (VC, 1). Contexto: «e 
depois daquelle grãde destroymẽto do 
deluuio foy scolhida de deus hũa grande 
multidom de justos» (VC).

destruir, vb. (do lat. destruere). Arruinar; 
aniquilar; exterminar; desfazer. Formas: 
destroia (VC, 1); destroida (VC, 1); 
destroillos (VC, 1); destroio (VC, 1); 
destroir (VC, 5); destroira (TC, 1); 
destroirẽ (VC, 1); destroirte ha (VC, 
1); destroy (S, 1); destroyam (EE, 1); 
destroyar (VC, 1); destroyda (VC, 1; 
HV, 1); destroydo (VC, 4); destroydos 
(VC, 1; HV, 1); destroyndo (VC, 2); 
destroyo (VC, 22); destroyr (S, 1; TC, 
1; VC, 11); destroyra (TC, 1; VC, 3); 
destroyrem (VC, 1); destroyria (VC, 
1); destroyrõ (VC, 1; HV, 1); destroysse 
(VC, 3); destroyssem (VC, 1); destrua 
(VC, 5; EE, 3); destruã (VC, 1; RP, 
1); destruaa (VC, 1); destruas (VC, 2); 
destrue (VC, 17, EE, 2); destruẽ (VC, 
1); destruee (S, 1); destrueẽ (VC, 1; C, 
1; EE, 1); destruem (EE, 1); destruemno 
(VC, 1); destruen (S, 1); destruerey 
(VC, 1); destrues (VC, 1; EE, 2); 
destruesse (VC, 1); destruida (VC, 1); 
destruido (VC, 1; EE, 2); destruindoa 
(EE, 1); destruio (EE, 1); destruir (VC, 
5); destruira (EE, 2); destrujo (VC, 2); 
destruua (EE, 1); destruy (S, 4; TC, 1; 
VC, 2; EE, 1); destruydos (S, 1; VC, 1); 
destruye (S, 3; EE, 1; RP, 1); destruyen 
(S, 1); destruyn (S, 1); destruyndo (EE, 
1); destruyo (VC, 6; EE, 4); destruyos 
(EE, 1); destruyr (VC, 14; EE, 2); 
destruyra (VC, 3; EE, 4); destruyrã (VC, 
2); destruyras (EE, 1); destruyrõ (EE, 
1); destruyrom (EE, 1); destruysse (VC, 
2); destruyssem (VC, 1); foi destruydo 
(EE, 1); fora destroydo (VC, 1); forõ 
destroydos (VC, 1); forom destroydos 
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(VC, 1); forom destruidos (VC, 1); fosse 
destroydo (VC, 1); fosse destruyda (VC, 
1); fossem destroydos (HV, 1); fossem 
destrujdas (VC, 1); foy destroyda (VC, 1; 
HV, 1); foy destroydo (VC, 2; HV, 1); foy 
destruido (VC, 1); foy destruyda (EE, 
1); he destroida (VC, 2); he destruido 
(VC, 1); he destruyda (VC, 1); he 
destruydo (VC, 2); seer destroyda (VC, 
1); seer destroydo (VC, 2; HV, 1); seer 
destruida (EE, 1); seer destruydo (VC, 
2); seja destroida (HV, 1); seja destroydo 
(VC, 1); sejã destroydos (VC, 1); seja 
destruyda (VC, 1); sejam destruydos 
(VC, 1); sera destroyda (HV, 1); sera 
destruydo (VC, 1); serã destruydos 
(VC, 1); sõ destruydos (EE, 1); som 
destroydos (VC, 1). Contextos: «de deus 
ao qual nõ se escõde cousa algũa (que 
destroia) ou agastara» (VC); «porque 
pode seer spargida e apouquẽtada 
mas nõ destroida de todo» (VC); «e 
alleuãtar se hya cõtra os judeos por 
destroillos como reuees» (VC); «O mal 
pois da soberba que destroio a corte 
cellestrial dos anjeos» (VC); «vieste 
perder ou destroir as almas» (VC); 
«Deus destroira as bocas ẽganosas e 
as lĩguas que dizẽ maas palauras e as 
afirmã» (TC); «E por os hereges nõ 
reprenderẽ e destroirẽ o casamento que 
elle stabelleçera» (VC); «em o tempo 
da vinguãça destroirte ha» (VC); «e 
ẽbargey ou destroy ou amingey suas 
booas obras» (S); «ca o odio e a enueja 
destroyam os juyzos» (EE); «alinpar os 
pecados. destroyar as pẽnas» (VC); «e 
esta çidade seera çercada e destroyda» 
(HV); «Que em aquello se mostraua ja 
o regno seer seu. nom destroydo como 
elles pẽsauam. mas acrescentado e 
melhorado» (VC); «auiã de seer todos 
destroydos» (HV); «Per aqueste gosto 
se destroyo aquelle maao e deleitoso 
gosto» (VC); «A primeira pernicia que 
quer destroyr esta he pecado mortal» 
(TC); «Por esto uos destroyra Deus 

na fin» (TC); «na terra e sobre a terra 
se ajũtarõ pera queymarẽ e destroyrem 
o mũdo» (VC); «a qual destroyria as 
treeuas da ignorancia da ydollatria» 
(VC); «e destroyrõ todollos ydolos e 
adorarõ huũ deus todo poderoso» (HV); 
«per a qual vijnda elle em humanidade 
nom soomente destroysse a culpa dos 
primeiros homẽs. mas os pecados de 
todo o mundo» (VC); «e o senhor deus 
emviou lhes lyões que os destroyssem» 
(VC); «ou pera qual fogo que o destrua e 
queyme» (VC); «por que muytas cousas 
peçonhentas nõ destruã o çerebro» 
(RP); «e se algũa cousa nom dereyta for 
mesturada destruaa com ho esguardar 
de sua descriçom» (VC); «E por aquesto 
eu te peço que tu destruas as erradas dos 
meus pees» (VC); «Ca todo o regno se 
destrue alguũas vezes pello poderio dos 
imijgos» (EE); «e que acreçẽtam e nõ 
mingoã. cõseruã e nom destruẽ» (VC); 
«Ha sabedoria destruee a loxuria» (S); 
«leixan as agras abertas aos porcos e aos 
outros gaados que destrueẽ e comẽ o dito 
dizimo» (C); «onde a ferrugem e a traça 
as destruem e onde os ladroões cauam e 
furtam» (EE); «e que preegam com boõa 
ensinança destruemno com maa vida» 
(VC); «E sson sete por que elles se tiram 
e destruen os ssete pecados mortaees» 
(S); «Eu nõ destruerey por dez boõs que 
aja ãtre elles» (VC); «destrues o templo 
de deos» (EE); «porque destruesse a 
maa obra» (VC); «Desy destruida a 
falsidade cõclude a verdade» (VC); «e 
este foy defamado ãte elle que ouuesse 
pouco menos destruido sua fazenda» 
(EE); «destruindoa de todo como se 
mostra ao olho» (EE); «e destruio aos 
matadores e queimoulhes a çidade» 
(EE); «seria sufficiẽte a destruir a culpa 
e pena» (VC); «e o ẽgano dos maaos 
os destruira» (EE); «a primeira destas 
destrujo per sua gloriosa resurreiçõ» 
(VC); «e ho ladrõ nom vem se nõ para 
que furte e mate e destruua» (EE); «Item 
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ladrom da ygreia que destruy as cousas 
dela seia escomungado huũ ano» (TC); 
«he corronpido de pecados e ho corpo e 
a alma destruydos» (S); «por que amata 
e destruye o pecado como augua ho 
fogo» (S); «e tal salsa he muyto boõa e 
destruye e quita ou tira toda podridom» 
(RP); «ante destruyen as cousas della» 
(S); «ca os saçerdotes comẽ os pecados 
do pouoo e os quitã e destruyn per suas 
orações» (S); «ou dãpnãdo cõ os cornos 
e destruyndo a outros cõ força yrada» 
(EE); «destruyo aos matadores» (EE); 
«e veeo o dilluuio e destruyos todos» 
(EE); «alleuãtaua se pera o destruyr» 
(VC); «destruyra o corpo» (EE); «Em 
pena deste pecado os romaãos destruyrã 
a gẽte e o estado dos judeus» (VC); 
«Com spiritu hyrado destruyras as 
naues de Tarsis» (VC); «forõ esforçados 
na guerra e destruyrõ os reaaes dos 
jmmjgos» (EE); «destruyrom os arraaes 
dos jnmigos» (EE); «e portãto cõuijnha 
que Christo morresse e destruysse a 
morte e aviuẽtasse o homẽ» (VC); 
«como perdessem e destruyssem sua 
vida» (VC); «o qual se mostra de Dauid 
justo que foi destruydo no regno» 
(EE); «porque se aquelle templo nõ 
fora destroydo nõ podera tã aginha 
seer deffesa a guarda daquella ley ou 
çirimonias» (VC); «assi forõ destroydos 
que elles meesmos» (VC); «aquelles 
ydollos destroydores e guastadores 
forom destroydos per Daniel» (VC); 
«daquella guisa conueo que fosse 
destroydo o pecado» (VC); «o emperador 
mãdou que todos os tẽplos dos ydollos 
e dos diaboos fossem destroydos» (HV); 
«E nõ enbarguãdo que por este pecado 
fossem destrujdas çinco çidades» (VC); 
«E des que a çidade foy destroyda toda: 
o emperador mãdou aparelhar todas suas 
gẽtes» (HV); «quando pella vingança 
da morte de Christo foy destruyda ha 
çidade e ho templo» (EE); «muyto he 
destroida a força se nõ he ajudada per 

conselho» (VC); «e a sexta de todo 
he destruydo per morte» (VC); «e nõ 
queyraes aqui seer destroydo cõ tãta 
gẽte» (HV); «emtom permetyo de seer 
destruida pollos prinçipes romaãos» 
(EE); «e a çidade seja destroida polla 
grande treyçã que elles fezerõ ao sancto 
profeta» (HV); «assi como jngratos e 
maaos sejã destroydos maamẽte» (VC); 
«e que seus peccados sejam destruydos» 
(VC); «e assy a çidade sera destroyda 
que nõ ficara pedra sobre pedra» (HV); 
«aquestes hediffiçios serã destruydos» 
(VC); «e ajnda aas vezes sõ destruydos 
na vida presente» (EE); «em este sancto 
tempo da quaresma os pecadores som 
destroydos» (VC).

desvairação, subs. (de desvairar + -ção). 
Ato ou efeito de desvairar; desvario; 
confusão. Formas: desuairações (VC, 
1). Contextos: «Ou as vestiduras da 
alma de desuairadas colores som as 
desuairações das virtudes» (VC).

desvairadamente, adv. (de desvairado + 
-mente). Com desvario; confusamente. 
Formas: desuairadamente (VC, 1); 
desuairadamẽte (VC, 1); desuayradamente 
(VC, 3); desuayradamẽte (VC, 1). 
Contextos: «e assy sejamos cada huũs 
quinheiros desuairadamente segũdo 
o desuayro dos merecimẽtos» (VC); 
«assy obra elle desuairadamẽte ẽ os 
homẽs» (VC); «porque Matheu e Lucas 
desuayradamente as contam» (VC); «E 
aquesto desuayradamẽte segũdo tres 
stados dos homẽs» (VC).

desvairado, adj. (do part. de desvairar). 
Alucinado; louco; imprudente. Formas: 
desuairada (VC, 4); desuairadas (TC, 1; 
VC, 28); desuairado (VC, 1); desuairados 
(VC, 19; C, 1); desuajradas (VC, 2); 
desuajrados (VC, 1); desuayrada (VC, 
14); desuayradas (VC, 96); desuayrado 
(VC, 2); desuayrados (TC, 1; VC, 40); 
desueyradas (VC, 1); desvairadas (VC, 
1); desvayradas (VC, 3); desvayrados 
(VC, 1). Contextos: «assy aja hy 
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desuairada meezinha» (VC); «mas em 
a fim se demostra seer desuairada a vida 
delles» (VC); «Da peẽdẽça por outras 
cousas desuairadas» (TC); «porque 
cadahuũ se rege per seu entendimento 
desuairado doutro» (VC); «em nosso 
bispado avia desuairados custumes em 
dizimarem os freigueses ho trijgo» (VC); 
«pois se entendẽ todas as geeraçoões 
desuajradas dos homẽs» (VC); «e 
nomeãdo os per desuajrados nomẽs 
aquestes cabritos» (VC); «empero per 
outra desuayrada maneyra» (VC); «ca 
se em a ygreja fossem desuayradas 
cabeças romper se hya o vinculo da 
vnidade» (VC); «tem huũ sabor e 
collor desuayrado» (VC); «Se ouue 
deleytaçom em maniares desuayrados» 
(TC); «em a qual som tãtas defferẽças 
e maneiras desueyradas de baçellos» 
(VC); «aa qual desvairadas horas 
sõ leuados os obreiros» (VC); «mas 
ajnda auiã e cõtauã por prazer de auerẽ 
desvayradas tẽptaçoões» (VC); «por tal 
que antre os desvayrados contrayros e 
muytos daquesta vida me queirã guardar 
de toda aduersidade» (VC).

desvairamente, adv. (de desvairo + 
-mente). O mesmo que desvairadamente. 
Formas: desuayramente (VC, 1). 
Contexto: «quando aquesto foy dicto 
os euangellistas falam desuayramente» 
(VC).

desvairamento, subs. (de desvairar + 
-mento). Ato ou efeito de desvairar; 
loucura. Formas: desuayramento (VC, 
1). Contexto: «e este he geeralmente 
segundo o desuayramento das pessoas» 
(VC).

desvairança, subs. (de desvairar + -ança). 
Desvairamento; loucura; confusão. 
Formas: desuairãça (VC, 1); desuay-
rãça (VC, 3); desuayrança (VC, 2). 
Contextos: «empero per a desuairãça 
dos mereçimẽtos» (VC); «Acerca destes 
sobre dictos ẽfermos se nota a desuay-
rãça da ẽfermidade» (VC); «e nom ha 

em elle algũa desuayrança» (VC).
desvairar, vb. (do cast. desvariar). 

Endoidecer; perder o uso da razão; 
diferenciar. Formas: desuajrã (VC, 1); 
desuayra (EE, 1); desuayrom (VC, 1). 
Contextos: «E asi agora desuajrã os 
homẽs ẽ buscãdo a saluaçõ» (VC); «e 
desuayra pera que ho querees ouuir» 
(EE); «Os euangellistas por tanto 
desuayrom em esto» (VC).

desvairo, subs. (regressivo de desvairar). 
Desvario; insensatez; loucura; confusão. 
Formas: desuairo (VC, 2); desuayro 
(VC, 6); desuayros (VC, 1). Contextos: 
«E segũdo aquesto que se diz a mudãça 
ou desuairo destas duas scripturas» 
(VC); «E ẽ aquelle tã grã desuayro de 
sentẽças» (VC); «E assy como per o 
desuayro das linguoageẽs forõ confusos 
os hedificadores» (VC); «e de quãtos 
desuayros e cõtrairos me defendeste» 
(VC).

desvergonhado ,  adj .  (do part .  de 
desvergonhar, este de des- + vergonha 
+ -ar). Desavergonhado; que perdeu 
a vergonha. Formas: desuergonhados 
(VC, 1). Contexto: «elles se meterõ de 
seu grado como desuergonhados» (VC).

desvestimento, subs. (de desvestir + 
-mento). Ato ou efeito de desvestir; 
desnudamento. Formas: desuestimento 
(VC, 2). Contextos: «O desuestimento 
que lhe foy feito da uestidura do poderio 
terreal» (VC); «ao outro desuestimento 
que lhe foy feyta em o açoutamento» 
(VC).

desvestir, vb. (de des- + vestir). Despir; 
tirar a roupa; despojar; ficar nu. Formas: 
desuesta (VC, 1); desuestamonos (VC, 
1); desuestamos (VC, 1); desueste (VC, 
1); desuestẽ (VC, 1); desuestiam (VC, 
2); desuestiamno (VC, 1); desuestida 
(VC, 2); desuestidas auiam (VC, 1); 
desuestido (VC, 14); desuestidos (VC, 
1); desuestiesse (VC, 1); desuestimosnos 
(VC, 1); desuestindo (VC, 1); desuestio 
(VC, 4); desuestir (VC, 3); desuestirme 
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(VC, 1); desuestirõ (VC, 2); desuestirom 
(VC, 4); desuestirom no (VC, 1); 
desuestirom te (VC, 1); desuestiromno 
(VC, 2);  desuest irõno (VC, 1); 
desuestisse (S, 1); desuestissem (VC, 3); 
desuistamos (VC, 1); desuiste (VC, 1); 
desvestido (VC, 3); desvestirã (VC, 1); 
desvestirõ (VC, 1); foy desuestido (VC, 
3); foy desvestido (VC, 2); he desuestida 
(VC, 1); he desuestido (VC, 2); seendo 
desuestida (VC, 1); seer desuestido 
(VC, 1); seer desvestido (VC, 1); sejã 
desvestidos (VC, 1). Contextos: «eu 
desuesta de my o homẽ velho cõ suas 
obras» (VC); «desuestamonos agora 
da vilhiçe da alma» (VC); «que assy 
desuestamos nos a vestidura velha» 
(VC); «E quẽ tira e desueste tã aginha 
o sayo quando lhe praz» (VC); «e se 
desuestẽ da propria vestidura da carne» 
(VC); «outros o desuestiam. outros 
o atauam aa colupna» (VC); «Item 
desuestiamno pera o tornarem a vestir» 
(VC); «nasce de muy boa consciencia e 
de voontade desuestida de todas cousas 
terreaaes» (VC); «tornarom no vestir 
em as vestiduras que lhe desuestidas 
auiam» (VC); «mas assy como proue 
minguoado e desuestido» (VC); «por 
que staua desuestido» (VC); «porque 
nuus e desuestidos nos apressemos 
de cheguar aa porta dos çeeos» (VC); 
«desuestiesse o senhor da magestade 
assy como qualquer outro homẽzinho» 
(VC); «mas resurgimos em noua vida. 
desuestimosnos do velho homem» (VC); 
«por tal que desuestindo o homẽ velho 
e vestindo o nouo» (VC); «Quẽ foy 
aquelle tam ousado que te desuestio?» 
(VC); «porque possa aly desuestir a pelle 
velha» (VC); «desnuarme e desuestirme 
de maneira que eu nuu sigua a cruz 
nua» (VC); «e aqui o desuestirõ. e aqui 
o pregarõ na cruz» (VC); «E entom lhe 
desuestirom aquella e as outras suas 
vestiduras» (VC); «e desuestirom no 
do manto e da purpura que lhe auiam 

vestido» (VC); «e desuestirom te as 
vestiduras» (VC); «E desuestiromno com 
grande door sua» (VC); «Desuestirõno 
aquelles que o atormentauam» (VC); 
«como quer que ante que se desuestisse 
as vesteduras pera çelebrar se deue 
lauar» (S); «assy como nõ se lee que o 
desuestissem ante Herodes quando lhe 
vestirom a vestidura alua» (VC); «Onde 
o apostollo diz que desuistamos o velho 
homẽ cõ suas obras» (VC); «aquelle 
que desuiste de sy o velho homẽ e tira 
os maaos custumes ãtigos» (VC); «foy 
outra vez desvestido e tornado a vestir» 
(VC); «e desnuarõ ou desvestirã da 
vestidura da jgnocẽcia» (VC); «quando 
foy posto na cruz o desvestirõ» (VC); 
«quando foy desvestido da purpura 
que lhe vestirom por escarneho» (VC); 
«depois que he desuestida do corpo he 
retheuda em as payxoões corporaaes» 
(VC); «mas porque nõ fosse arefeçada 
em seendo desuestida» (VC); «mas 
porque nõ fosse arefeçada em seendo 
desuestida» (VC); «Jesu que quiseste 
das tuas vestiduras seer desuestido para 
serees açoutado» (VC); «atees que nõ 
sejã desvestidos da velha vestidura e 
vida» (VC).

desviado, subs. (do part. de desviar). 
Aquele que se desvia. Formas: desviado 
(VC, 1). Contexto: «E derom a entender 
como quer que ignorãtamẽte que nemhũ 
infiel e desviado da ley de deus» (VC).

desviamento, subs. (de desviar + -mento). 
Ato ou efeito de desviar; desvio; 
afastamento. Formas: desviamento 
(VC, 1). Contexto: «o senhor escolheo 
tal maneyra de morte por liurar e absoluer 
a culpa do primeyro desviamento e 
pecado» (VC).

desviar, vb. (do lat. deviare). Mudar de 
direção; afastar. Formas: desuia (VC, 
4); desuia te (VC, 1); desuiada (VC, 1); 
desuiado (VC, 1; EE, 1); desuiãdo (VC, 
1); desuiãdo nos (VC, 1); desuiados 
(VC, 1); desuiam (VC, 1); desuian (S, 
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1); desuiando (VC, 1); desuiando se 
(VC, 1); desuiãnos (VC, 1); desuiar (S, 
1; VC, 3); desuiara (EE, 1); desuiarẽ 
(VC, 1); desuiares (VC, 1); desuiey (S, 
1); desuijees (VC, 1); desuiou (VC, 1); 
desuiouse (VC, 1); desuyadas (VC, 1); 
desuyam (VC, 1). Contextos: «e desuia 
seus pees de todo caminho maao» (VC); 
«Desuia te do mal diz o propheta e 
faze bẽ» (VC); «e que nõ seja torta nẽ 
desuiada do fijm dereito» (VC); «Per 
outro desuiado caminho quer andar 
çertamẽte» (VC); «os seus peccados 
desuiãdo nõ os screuia todos» (VC); «ou 
o mudemos em cousa limpa desuiãdo 
nos do mal» (VC); «seguẽ e andã per 
os caminhos largos e desuiados viçios» 
(VC); «e os desuiam do caminho da 
verdade e da virtude» (VC); «e asi se 
apartan e desuian da verdadeira ffe» 
(S); «E outrossy como inclinandosse 
ou desuiando do titollo da cruz» (VC); 
«partio se o senhor assi desuiando se de 
tirania e crueldade de Herodes» (VC); «A 
qual cousa he cõtra mujtos que nõ soo os 
leixã de enduzer mas ajnda desuiãnos» 
(VC); «que ella non pode falleçer nem 
desuiar da sua vontade» (S); «Da qual 
nõ desuiara como seja regra de justiça» 
(EE); «pollo qual eu desuiey da verdade 
e da justiça» (S); «e todos outros de se 
guardarẽ e desuiarẽ do louuor do poboo» 
(VC); «de maneira que como desuiares o 
pee logo cayras no pecado» (VC); «pollo 
qual eu desuiey da verdade e da justiça» 
(S); «Nom te desuijees aa dextra nem 
aa seestra» (VC); «Mas per desposiçõ 
diuinal o golpe se desuiou e encostou 
sobre a orelha» (VC); «(desuiouse) pera 
hir per ella» (VC); «hyndo per as ruas e 
trauessas desuyadas» (VC); «e desuyam 
a voontade encaminhada aas cousas de 
çima» (VC).

desvio, subs. (regressivo de desviar). 
Ato ou efeito de desviar; afastamento. 
Formas: desuios (VC, 1); desvio (VC, 1); 
desvios (VC, 1). Contextos: «soportaras 

tribulações desuayradas e mil desuios 
ou desavẽturas» (VC); «dõde se mostra 
que assi como desvio o tempo e dia da 
paixõ ante que fosse e que de seu grado 
e cõsentimẽto padescera» (VC); «Torna 
a my dos desvios e desencaminhamẽtos 
e de todos errores» (VC).

desvolver ,  vb. (de des- + volver). 
Desembrulhar. Formas: desuoluer (VC, 
1). Contexto: «repitir com decabo os 
cuydados e oufanas tã emuorilhadas que 
se nom podẽ desuoluer» (VC).

detalhar, vb. (do francês détailler). 
Particularizar. Formas: de talhar (VC, 
1). Contexto: «deuias dar graças muytas 
a deus por te de talhar e dar termo a teus 
trabalhos e suores» (VC).

detardança, subs. (de detardar + -ança). 
Ato ou efeito de detardar; demora; 
atraso. Formas: de tardanças (VC, 1); 
detardãça (VC, 2). Contextos: «nom se 
deuem alongar per algũas de tardanças» 
(VC); «Oo muy longua detardãça da 
miseria da alma» (VC); «Onde Rabano 
diz. que a detardãça em alguũ pecado 
faz acreçentamẽto de maldades» (VC).

detardar, vb. (de de- + tardar). Retardar; 
atrasar. Formas: de tarda (VC, 1); de 
tardando lhes (VC, 1); de tardar (VC, 
1); detardase (TC, 1). Contextos: «e por 
quanto stã alõguados e se lhes de tarda o 
regno cellestrial» (VC); «e de tardando 
lhes aquella visom prometida» (VC); «E 
que nõ nos cõpre de tardar soomẽte huũ 
pouco» (VC); «seria gramde prigoo se o 
detardase» (TC).

detença, subs. (do lat. detinentia-m). Ação 
de deter; demora. Formas: deteẽça (VC, 
6); deteença (VC, 8); detença (VC, 1). 
Contextos: «e o seu feito ou obra nõ 
auia antre vallo nẽ deteẽça algũa» (VC); 
«e nõ deue per algũa maneira seer em 
elle feita deteẽça nẽ acheguamẽto per 
desordenado amor ou affecçõ» (VC); 
«logo sem outra deteença. conhoçeo e 
confessou que Jesu era verdadeiramente 
homẽ justo e verdadeiro filho de deus» 
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(VC); «Nem desprazia daquella deteença 
ao senhor» (VC); «por tal que sem 
detença fosse denũçiar a Christo» (VC).

deter, vb. (do lat. detinere). Fazer parar; 
suspender; reter; demorar; prender; 
embargar. Formas: de teemos (VC, 1); 
de teendo (VC, 1); de teer (VC, 3); de 
teer nos ha (VC, 1); de tehudo foy (VC, 
1); de teudo (VC, 1); de teue (VC, 1); de 
teuesse (VC, 1); de theuda (VC, 1); detẽ 
(VC, 2; EE, 1); detẽ no (VC, 1); detẽdoo 
(VC, 1); deteẽ (VC, 3; EE, 1); deteem 
(EE, 1); deteemos (VC, 1); deteemos 
nos (VC, 1); deteẽnos (VC, 1); deteer 
(VC, 4); deteerse (VC, 1); detehudo 
(VC, 1); detem (S, 1; VC, 4); detem te 
(VC, 1); deten te (VC, 1); detenha (VC, 
5); detenhamos (VC, 2); detenhamosnos 
(VC, 1); detensse (VC, 1); detente 
(VC, 1); deteuda (S, 1); deteudos (VC, 
1); deteue (VC, 4); deteue se (VC, 
2); deteueo (VC, 1); deteuer (VC, 1); 
deteuermos (VC, 1); deteuerõ (VC, 4); 
deteuesse (S, 1); deteueste (VC, 1); dethẽ 
(VC, 1); detheuda (VC, 1); detheudo 
(VC, 2); detheudos (VC, 1; EE, 1); 
detijnha (VC, 1; EE, 1); detijnhã (VC, 1); 
detijnhã no (VC, 1); detijnhansse (VC, 
1); detiue (S, 1; VC, 2); era detheudo 
(EE, 1); erã detheudos (VC, 1); eramos 
detheudos (EE, 2); estauan deteudas 
(EE, 1); fosse de tehudo (VC, 1); foy 
detehuda (VC, 1); seer detheudo (VC, 
1; EE, 2); seera detheudo (EE, 1); seja 
detheudo (VC, 1); sõ detheudos (VC, 1); 
som detehudos (VC, 1); som detheudas 
(VC, 1; EE, 1); stauam detehudas (VC, 
1). Contextos: «em quanto de teemos 
em nos alguũas cousas injustamente» 
(VC); «mas refreando e de teendo tua 
voontade» (VC); «mas a reposta que 
ouuera de deus o fazia de teer» (VC); «e 
de teer nos ha mais fortemẽte que todo 
freyo» (VC); «Algũas vezes de tehudo 
foy Christo e passaua per antre elles que 
o nom viã» (VC); «e elle ficaua de teudo 
na sua doẽça» (VC); «e assi de teue elle e 

perlongou a sua cobijça» (VC); «porque 
os nõ de teuesse a gẽte» (VC); «e de 
theuda per força per os imijgos» (VC); 
«ẽ ho mesmo fogo se alĩpa o escolhido 
e se detẽ o dãpnado» (EE); «asy como 
se visses que teu jrmaão vay ao paaço 
detẽ no que o nõ leixes hir» (VC); «e se 
trabalhã de o criar e acreçẽtar detẽdoo 
e guardãdoo» (VC); «nõ se deteẽ em 
fazer nehũa cousa» (EE); «e assy as 
almas dos filhos e parẽtes se deteem» 
(EE); «e por acharmos prados verdes 
ou saborosos nõ nos deteemos» (VC); 
«empero nos deteemos nos de vijnr a 
ella» (VC); «e deteẽnos e ameaçaos 
que nõ vaão» (VC); «que me nõ possa 
dalgũa maneira çujar ou deteer» (VC); 
«nõ deue morar ou deteerse em lugar 
pubrico» (VC); «e aadur se pode arancar 
o coraçõ que he metido e detehudo 
dellas» (VC); «E ho que he escaso 
detem o pan dos mesteyrossos» (S); 
«detem te de fazeres aquella obra» (VC); 
«e deten te assy em este pensamẽto» 
(VC); «nem nos aalleuãte a soberba 
nem nos detenha louçaynha nom licita» 
(VC); «mas conpre que em aquesta nos 
detenhamos» (VC); «e se nã reçebermos 
detenhamosnos e speremos em ellas» 
(VC); «E detensse ẽ ellas pẽssandoas 
cada dia» (VC); «E tu detente maginando 
delles alguũa cousa» (VC); «nõ seja 
tomada nẽ deteuda sen titolo alguũ» 
(S); «soltemos as adobas cõ que somos 
embarguados e deteudos» (VC); «em 
quanto ella deteue a Christo per pallauras 
de nõ cõsentimẽto» (VC); «deteue 
se ainda aalẽ do Jordã dous dias em 
aquelle lugar» (VC); «pois deteueo nõ 
lhe mãdãdo que desprezasse de fazer 
honrra aos que o geerarõ» (VC); «em 
tẽpo pero que se asy deteuer em ho 
que dito» (VC); «e se nos em ellas 
sempre deteuermos por as entẽder 
poderemos auer saluaçõ» (VC); «mas 
que se deteuerõ em o crucifigar que ja 
começaua a hora da sexta» (VC); «Pero 
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se tusindo ou cospindo se deteuesse, 
nõ ẽbargaria o bautismo» (S); «E se 
pervẽtura te deteueste atee a vndecima 
hora. de bẽ fazer e bẽ viuer» (VC); 
«e aquesto he porque elle se dethẽ» 
(VC); «seendo presa e detheuda per o 
principe das treeuas» (VC); «e seja mais 
firmemẽte detheudo» (VC); «estauam 
primeiro detheudos no lĩbo» (EE); «E 
nõ queria ho juiz: e detijnha muito» 
(EE); «nõ perlonguauã nem se detijnhã 
de o seguir» (VC); «e detijnhã no per 
caridade» (VC); «e em todos loguares 
que a elle e cõtra elle algũa cousa fora 
feita detijnhansse e faziã pouso» (VC); 
«detiue a soldada ou ho jornal a quẽ 
me seruyo» (S); «com as quaaes era 
detheudo e atado por as taaes culpas» 
(EE); «erã detheudos de tal maneira 
que se os Christo nõ mãdara nõ se foram 
dally» (VC); «Ca todos pellos peccados 
dos primeiros padre e madre eramos 
detheudos no carçere do inferno» (EE); 
«as quaaes primeiro estauan deteudas 
em error» (EE); «e por tal que nõ 
fosse de tehudo per o reçebimento dos 
samaritanos» (VC); «E diz mais que 
em quanto disserom filho de Dauid foy 
detehuda a saude» (VC); «ca difficil 
cousa he possuir riquezas e non seer 
detheudo en amor dellas» (EE); «De 
hũa geeraçõ em outra seera detheudo» 
(EE); «e em aquesta presente miseria eu 
seja detheudo com o corpo soomente» 
(VC); «elles sõ detheudos e nõ se 
cõuertẽ» (VC); «e aquelles que hã muyto 
som detehudos e embarguados por as 
possessoões» (VC); «e se teẽ algũa cousa 
que purgar som detheudas na maão da 
dyuina justiça» (EE); «e por tanto nom 
forom a Christo nem emuiarom porque 
stauam detehudas no doo» (VC).

determinação, subs. (do lat. determinatio-
ne-m). Ato ou efeito de determinar; pres-
crição; resolução. Formas: determinaçã 
(C, 1); determinaçam (C, 2); determina-
çõ (S, 1; VC, 13; C, 1); determinaçom 

(S, 1; VC, 3; EE, 1); determinaçon (S, 
2; EE, 1); determjnaçõ (S, 1). Contex-
tos: «mas nas jnjurias de palauras e no 
mouimẽto e determinaçã da vontade 
pera cometerem as taaes cousas» (C); 
«com toda sua dependẽçia averem fim 
e determinaçam, per sentẽça defenetiua 
pello juiz» (C); «Ha determinaçõ he que 
deue auer cura dalmas ou poder de ouuir 
cõfissoões» (S); «acerca da letera clara 
he a sentença e determinaçom que nõ he 
alguẽ nosso proximo mais que aquelle 
que se amerçea de nos» (VC); «Pella 
qual determinaçom se affiguraua o ver-
dadeyro determinar da linhagẽ humana» 
(EE); «E esta determinaçon quede aos 
theologos» (S); «ao qual Isayas propheta 
disse em prophecia ou a determinaçon do 
pouoo e o poderio de dous reys» (EE); 
«mas a determjnaçõ he que o asolua e 
que lhe diga» (S).

determinadamente, adv. (de determinado 
+ -mente). Com rigor; distintamente. 
Formas: de terminadamẽte (VC, 1); 
determinadamente (VC, 2; EE, 1); 
determinadamẽte (VC, 3; C, 1; EE, 
1). Contextos: «per os signaaes sobre 
dictos poderia seer sabido o dia e a hora 
de terminadamẽte» (VC); «E nõ diz 
se tu tomaste Jesu crucificado fallãdo 
determinadamente e nomeandoo» (VC); 
«mas cuidar nelles determinadamẽte 
pera se delectar» (C); «des aquelle 
logar se podessẽ veer determinadamẽte 
todallas çidades e todollos regnos» (EE).

determinador, subs. (do lat. determinato-
re-m). Aquele que determina. Formas: 
determinadores (VC, 1). Contexto: «El-
les eram accusadores e determinadores 
e julguadores» (VC).

determinar, vb. (do lat. determinare). 
Delimitar; fixar; resolver; decidir. 
Formas: de terminada (VC, 1); de 
terminar (VC, 2); determina (S, 2; VC, 
14; C, 1); determinã (VC, 2; EE, 1); 
determinada (S, 2; VC, 9; C, 1; EE, 1); 
determinadas (VC, 1); determinado (VC, 
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13; C, 1; EE, 1); determinãdo (VC, 1; EE, 
1); determinãdoo (VC, 1); determinados 
(VC, 2; EE, 3); determinam (S, 2; EE, 
1); determinamos (C, 1); determinando 
(EE, 1); determinar (S, 4; VC, 4; EE, 1); 
determinara (S, 1; VC, 2); determinares 
(VC, 1); determinarõ (VC, 2; HV, 
1); determinas (VC, 1); determinasse 
(VC, 1; EE, 1); determinassem (EE, 
1); determinaua (S, 1); determinauã 
(VC, 1; EE, 1); determinauam (VC, 1); 
determinei (EE, 1); determinemos (VC, 
1); determiney (EE, 1); determinou (S, 
1; VC, 4; EE, 2); determjnar (S, 1); 
determynar (S, 1); detreminou (S, 1); era 
determinado (VC, 1); erã determjnadas 
(VC, 1); fose determjnado (S, 1); fosse 
determinado (VC, 1); he determinada (S, 
1); he determinado (S, 1; VC, 1); ouuesse 
determinado (VC, 1); seer determinada 
(VC, 1); seer determinado (C, 1); som 
determinadas (VC, 1); som detriminadas 
(SG, 1); ssom determinadas (S, 1); tijnha 
determinado (EE, 1). Contextos: «cõ 
voõtade e razõ aguisada e de terminada» 
(VC); «Em vaão pois nos trabalhamos 
de cõtar e de terminar os ãnos que 
ajnda som por vijnr» (VC); «E em esta 
definçom se determina o mouimẽto 
da esperãça e nom sua vertude» (S); 
«porque na ley se determinã graues 
pennas por determinados viçios» (EE); 
«e como quer que seja limitada e 
determinada a pẽdẽça» (S); «porque 
teem elles em suas doutrinas bẽ açerca 
de setẽta cousas ou maneiras de obras 
certas e determinadas» (VC); «Venial 
se nõ diuidi em conto determinado 
por que casi sem cõto se podem teer e 
extimar» (C); «eran theudos de offertar 
o sacraficio determinado na ley» (EE); 
«determinãdo de o entregar ao pouoo 
depois de pascoa» (EE); «determinãdoo 
e limitãdo a sua virtude a elle» (VC); 
«os sacrifiçios determinados por deus» 
(EE); «sem elles determinam voluer» 
(EE); «determinamos e poemos por 

constituiçam que se cumpra e guarde» 
(C); «Primeiramẽte determinando de 
dar de comer aa gente» (EE); «Pella 
qual determinaçom se affiguraua o 
verdadeyro determinar da linhagẽ 
humana» (EE); «e quãto a nos acabase 
per rrezom segũdo que for sabedor o 
determinara» (S); «se determinares de 
nos saluar nõ o pode alguẽ tolher» (VC); 
«e alli ordenarõ e determinarõ a sentẽça 
cõtra Pilatus» (HV); «e mayor causa que 
deues leixar he ti meesmo se determinas 
de seguir aquelle que anichillou si 
meesmo por ti» (VC); «E como Herodes 
determinasse de o tirar» (EE); «como o 
determinassem tirar» (EE); «E algũas 
vezes determinaua os juizos escõdidos 
de Deus» (S); «determinauã de mandar 
esmolla aos jrmaãos» (EE); «os tribunos 
eram aquelles que determinauam os 
particullares dos tribus sobre que lhes 
dauam poder» (VC); «E diante daquella 
como lama se estimara a prata mays que 
a saude e fremosura a amey e determinei 
de teer por luz» (EE); «determinemos 
aquella cõtenda» (VC); «determiney 
de a teer por luz» (EE); «E se se non 
determinou a entençom a algũas dellas» 
(S); «cada huũ do que determjnar en seu 
coraçon» (S); «e as coussas que tocã aa 
jurdiçon volũptaria podesse determynar 
e expidir en qual quer lugar» (S); «pois 
hy estauã çinquo e non se detreminou 
quaes quatro nen se sabe» (S); «e da sua 
mũdificaçõ dessem a deus o sacrificio 
que na ley era determinado» (VC); 
«E per ventura erã determjnadas e em 
certo loguar as offensas de Christo» 
(VC); «ataa que este negoçio fose 
determjnado per sentença» (S); «porque 
ajnda que o termo e fim do mũdo ja 
fosse determinado que auia de vijr em 
tẽpo çerto» (VC); «assy na confison 
he determinada a palaura e cõfison da 
boca propia» (S); «e como ouuesse 
determinado e declarado da castidade» 
(VC); «E pode seer determinada a pẽna 
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pois que a culpa ja veeo em noticia dos 
homẽs» (VC); «Todas as cousas segũdo 
diz o phillosopho som determinadas e 
declaradas segũdo a sua obra propria» 
(VC); «os que ho comtrairo desto em 
quaal quer maneira fezerem allẽ das 
penas que som detriminadas» (SG); 
«non som postas segũdo que ssom 
determinadas pollos dereytos» (S); 
«mãdar matar os mininos como deãtes 
tijnha determinado» (EE).

deterrar, vb. (de de- + terra + -ar). 
Enterrar; sepultar. Formas: deterrãdo 
(VC, 1). Contexto: «e os tãgedores 
alugados pera fazerẽ tãgeres e cãtares de 
plãto stauã ja deterrãdo» (VC).

detimento, subs. (de deter + -mento). Ato 
ou efeito de deter; detença. Formas: 
detijmẽto (VC, 2). Contextos: «se for 
bem cuydada e com asesego e detijmẽto 
do entender» (VC); «E feyto alguũ 
detijmẽto cõ elles assy no parayso» (VC).

detrair, vb. (do lat. detrahere). Descon-
siderar; depreciar; difamar. Formas: 
detraẽdo (S, 1); detrãee (S, 1); detraendo 
(S, 1); detrair (S, 1). Contextos: «mas 
na boca dizẽdo mal e detraẽdo de sseu 
proximo e defamãdoo» (S); «O .xij. 
que han enueja antre si e detrãee» (S); 
«e detraendo e dizendo mal doutro ou 
matandoo con as mãaos» (S); «dizer as 
oras nõ cõ aquela rreuerẽça e deuaçõ que 
sse deuẽ dizer, detrair, que he dizer mal 
doutro» (S).

detrás, adv. (de de + trás). Na parte oposta 
à frente; na retaguarda. Formas: de tras 
(VC, 13); detras (VC, 6; EE, 3); detraz 
(VC, 2). Contextos: «Sobio aa barca por 
tal que nom leyxasse nem teuesse algũo 
de tras sy» (VC); «e estãdo detras açerca 
os pees delle» (EE); «segũdo aquello que 
se diz de Magdalena que estãdo detraz 
acerca dos pees de Jhesu» (VC).

detrás de, loc. adv. Na retaguarda de. 
Formas: de tras d’ (S, 1; VC, 1); de tras 
de (VC, 2); detras d’ (S, 1); detras de (EE, 
2). Contextos: «e acusandoo falsamẽte 

de tras dele por maaos dizeres» (S); 
«mas de tras delle» (VC); «E se correres 
ãte ella e ficar de tras de ty nõ fugiras 
aa lugar alguũ» (VC); «pareçe que vẽ de 
tras de nos per aguça de bẽ obrar» (VC); 
«e lançase en terra detras do bispo» (S); 
«elle esta detras de nossa parede» (EE).

detratar, vb. (do lat. detractare). Tratar 
mal; descompor; insultar. Formas: 
detrauta (TC, 1). Contexto: «todo aquel 
que detrauta murmura diz mal de seu 
proximo» (TC).

detrimento, subs. (do lat. detrimentu-m). 
Prejuízo; dano. Formas: detrimento (C, 
1); detrimẽto (C, 1). Contextos: «nõ 
padeça detrimento alguũ» (C); «em tal 
maneira que as almas de nossos subditos 
nõ padeçã detrimẽto» (C).

deus, subs. (do lat. deus, dei). Divindade; 
o deus judeo-cristão. Formas: deos 
(TC, 1; VC, 583; HV, 4; C, 1; EE, 497); 
deoses (S, 3; TC, 1; VC, 18; HV, 3; EE, 
5); deossees (EE, 1); deosses (S, 5; VC, 
2); deus (S, 713; TC, 202; VC, 4636; 
HV, 66; C, 72; EE, 982; RP, 1); deuses 
(S, 1; TC, 1); deusses (S, 1). Contextos: 
«Ha hy outro iuramẽto que chamam 
a sii deos» (TC); «E se assentou aa 
deestraa de deos» (EE); «nõ adoraras os 
deoses alheos» (TC); «E as cõpanhas se 
marauilhauã e glorificauã a deos» (VC); 
«E dy em diãte refusou de fazer honrra a 
seus deoses» (EE); «deuẽ ser honrrados 
e chamados em suas escprituras deosses 
e anjos» (S); «E assy se veera ho deus 
dos deossees em Syom» (EE); «Amar 
a deus sobre todas as cousas» (TC); «e 
dam louuor ao deus de Jsrael» (VC); 
«se ho senhor deus todo poderoso ho 
nõ quitar e estoruar» (RP); «nõ averas 
deuses alheos» (S); «Nõ adoraras os 
deuses alheos» (TC); «A primeira he: 
non aueras deusses alheos ãte myn» (S).

devação, subs. O mesmo que devoção. 
Formas: deuaçã (VC, 4; C, 2; EE, 2); 
deuaçam (VC, 3; C, 7; EE, 3); deuaçõ (S, 
9; TC, 2; VC, 21; EE, 12); deuaçõees (S, 
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2); deuações (VC, 1); deuaçom (S, 18; 
TC, 4; VC, 9; EE, 9); deuaçon (S, 18); 
devaçã (VC, 1); devaçõ (S, 1); devaçom 
(S, 1); devaçon (S, 1). Contextos: «por 
aazo de multiplicar as pallauras perde 
a memoria do que se pede e a deuaçã» 
(VC); «em que se demostra a deuaçam 
dos que o ouuiã» (VC); «e todo era por 
mĩgua de deuaçõ» (TC); «o que Maria fez 
nõ foy obra datreuimẽto: mas de contriçõ 
e deuaçõ» (EE); «Tu que as misericordia 
de todollos fiees e sabes suas conçiẽçias 
e deuaçõees, nembresete» (S); «Ora se 
queres engrosar a tua alma cõ santas e 
boõas meditações e cõ desejos e feruores 
e deuações» (VC); «Se negligẽtemente 
et nom com deuaçom rezou as oras 
canonicas» (TC); «e dizeo por deuaçom 
e humildade» (S); «asi como ha booa 
deuaçon e booa fama» (S); «deue auer 
oraçã e devaçã» (VC); «e os que fazem 
oraçom sem devaçõ» (S); «A septima 
por ferirse nos peitos com devaçom» 
(S); «Mais sse ho tal louco ouesse 
algũa pouca de descriçon e devaçon e 
reçebesse algũa doutrina e ensynhãça 
na fe» (S).

devagar, adv. (de de + vagar). Sem 
pressa; lentamente; com vagar. Formas: 
de vagar (VC, 7); devagar (S, 1). 
Contextos: «deua star de vagar e 
ocçiosa» (VC); «e que ora stes de vagar 
orãdo» (VC); «o qual sse deue cãtar a 
paso e devagar» (S).

devante, adv. (de de + avante). Diante; 
perante; à frente. Formas: deuante (VC, 
3); deuãte (VC, 4). Contextos: «E deu o 
a seus discipollos que posessem deuante 
as companhas» (VC); «que os posessem 
deuante as cõpanhas» (VC); «elle andou 
deuante nos» (VC); «deuemos presentar 
deuãte a nossa consciẽcia» (VC); «e 
quando veyo aa paixõ emuiou deuãte 
seus discipollos que lhe leuassem a asna 
e o burro» (VC).

devassar, vb. (talvez do lat. divexare, 
devastar). Corromper; prostituir-se. 

Formas: deuasa (VC, 1). Contexto: 
«Nẽ he este tempo em que se ella guarda 
mas em que se deuasa. nem se defende» 
(VC).

devasso, adj. (talvez regressivo de 
devassar). Dissoluto; libertino. Formas: 
deuaso (VC, 1); deuassus (VC, 1). 
Contextos: «nom seja negrigente e 
deuaso» (VC); «Da archa e dinheyros 
do comuũ somos bem deuassus e 
guastadores» (VC).

devedado, adj. (do part. de devedar, este 
do lat. medieval devetare, proibir). 
Vedado; proibido. Formas: deuedadas 
(S, 1). Contexto: «ca algũuas obras non 
son deuedadas de ffazer o domyngo que 
eram defendidas em o ssabado» (S).

devedor, subs. (do lat. debitore-m). Aquele 
que deve algo a alguém. Formas: 
deuedor (VC, 18; EE, 3); deuedores 
(VC, 24; C, 3; EE, 7); diuidores (EE, 1). 
Contextos: «entom pagara todo aquello 
que prometeo assy como deuedor» 
(VC); «poõe primeiro o deuedor do 
olyo» (EE); «prepoẽdolhe hũa parabola 
ou ystoria de dous deuedores» (VC); 
«E assy chamados todos juntos os 
deuedores de seu senhor» (EE); «donde 
se põe a figura dos dous diuidores a huũ 
onzeneiro» (EE).

dever, vb. (do lat. debere). Ter obrigação 
de; ter dívidas; ser necessário. Formas: 
daueriamos (VC, 1); debitas (C, 1); deua 
(S, 14; TC, 1; VC, 20; C, 1; EE, 1); deuã 
(S, 3; VC, 2); deuaaes (EE, 3); deuades 
(TC, 1); deuam (S, 2; VC, 1); deuamos 
(VC, 5; C, 1); deuas (VC, 1); deue (S, 
998; TC, 104; VC, 915; HV, 4; C, 7; EE, 
71; RP, 12); deuẽ (S, 113; TC, 11; VC, 
254; HV, 1; C, 10; EE, 12; RP, 2); deue 
lhe (VC, 1); deuẽ nos (VC, 1); deue o 
(VC, 3); deue os (VC, 3); deue se (VC, 
28); deuẽ se (VC, 3); deuea (S, 12; TC, 
4; VC, 2); deueas (S, 3; VC, 2); deuedes 
(TC, 3); deuẽdo (VC, 1); deueelo (VC, 
1); deuees (S, 2; VC, 25; HV, 3; C, 1; 
EE, 27); deuees vos (VC, 1); deueha (S, 



145Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

2); deueho (S, 3); deuelha (S, 2); 
deuelhas (S, 1); deuelhe (S, 44; TC, 2; 
VC, 2); deuẽlhe (VC, 1); deuelhes (S, 3; 
EE, 1); deuẽlhes (S, 1; VC, 1); deuelho 
(S, 4; VC, 1); deuẽlho (TC, 1); deuellas 
(VC, 1); deuello (VC, 3); deuem (S, 72; 
TC, 7; VC, 94; C, 21; EE, 21; RP, 1); 
deuem lhes (VC, 1); deuem nos (VC, 1); 
deuem se (VC, 5); deuemola (VC, 1); 
deuemolla (VC, 1); deuemollas (VC, 1); 
deuemollo (VC, 4); deuemonos (VC, 3; 
EE, 1); deuemos (S, 84; TC, 9; VC, 449; 
C, 8; EE, 51); deuemos lhas (VC, 1); 
deuemos nos (VC, 7); deuemse (TC, 1; 
VC, 2); deuemus (VC, 1); deuen (S, 61; 
TC, 1); deuenlhes (S, 1); deuenlho (TC, 
1); deuẽno (S, 2); deuense (S, 5; VC, 2); 
deueo (S, 29; TC, 2; VC, 7); deuẽo (S, 
2); deueos (S, 1; TC, 1; VC, 1); deuer 
(VC, 5; C, 1; EE, 1); deuera (S, 5; TC, 
11; VC, 16; HV, 1; EE, 1); deuerã (VC, 
12); deueram (VC, 5); deuerao (VC, 1); 
deueras (S, 1; TC, 1; VC, 2); deuerasse 
(VC, 1); deuerees (VC, 1); deuerem (C, 
2); deueremos (VC, 1); deueria (S, 3; 
VC, 9; EE, 1); deueriã (VC, 5); deueriam 
(VC, 3); deueriamos (VC, 7); deuerias 
(VC, 1); deueriees (VC, 1); deuermos 
(VC, 1); deuerõ (VC, 1); deuerom (VC, 
1); deuerse (EE, 2); deues (S, 2; TC, 10; 
VC, 91; HV, 1; EE, 9; RP, 3); deues lhe 
(VC, 1); deues te (VC, 1); deuese (S, 26; 
TC, 2; VC, 21; C, 1); deuẽse (S, 2; VC, 
4); deuesem (TC, 1); deuesen (S, 1); 
deueslhe (VC, 1); deuesse (S, 19; VC, 
35); deuẽsse (S, 2); deuessees (VC, 1); 
deuessem (VC, 3); deueste (VC, 2); 
deueyo (VC, 1); deuia (S, 47; TC, 11; 
VC, 104; HV, 4; EE, 20); deuiã (S, 3; 
TC, 2; VC, 29; EE, 4); deuiam (S, 4; VC, 
22; C, 1; EE, 2); deuiamos (VC, 16); 
deuian (S, 6; EE, 1); deuias (VC, 12; EE, 
1); deuiasse (VC, 1); deuida (S, 2; VC, 
14; C, 1; EE, 15); deuidas (VC, 2; C, 1; 
EE, 1); deuido (S, 1; VC, 29; C, 3; EE, 
8); deuidos (S, 1; VC, 3; EE, 1); deuiees 
(VC, 2); deuies (VC, 2); deuirian (S, 1); 

deuo (S, 3; VC, 35; EE, 2); deuoo (VC, 
1); deuuda (VC, 7); deuudas (VC, 4); 
deuudo (VC, 8); deuues (VC, 1; EE, 1); 
deuya (S, 5; VC, 2; EE, 1); deuyam (S, 
2); deuyda (VC, 17); deuydas (VC, 9); 
deuydo (VC, 18); deuydos (S, 1); deve 
(VC, 1; C, 1); devem (C, 2); devemolos 
(S, 1); devemos (S, 1); devera (S, 2); 
devia (S, 1); devias (S, 1); diuiã (VC, 1); 
diuiam (EE, 1); diuiamos (VC, 1); 
diuiasse (VC, 1); diuida (VC, 4; EE, 3); 
diuidas (VC, 5; EE, 1); diuido (VC, 2; 
EE, 1); diuidos (C, 1); diujdo (VC, 1); 
diuydas (EE, 1). Contextos: «pois que 
nõ teemos aquello que daueriamos» 
(VC); «guardãdo a forma da ygreja e 
dizẽdo as palauras debitas» (C); «Item 
por synplez fornizio sete anos de 
peemdẽça pero nom deua asseer a 
peendemça muyto aspera» (TC); «senhor 
nõ sey que eu vos deua reconheçer esta 
menagem» (EE); «por que deuã padeçer 
pena corporal» (S); «Non deuaaes cousa 
alguã a alguum» (EE); «nõ deuades a 
nẽhuũ cousa sãluãte amor e caridade» 
(TC); «aquelas que ssegũdo dereito se 
deuam dar» (S); «em quãta reuerẽçia 
deuamos teer a sua ygreja» (C); «porque 
nõ ha hy cousa em que deuas auer tam 
grande prazer como demorares cõ deus» 
(VC); «todo iuiz deue auer sempre em 
iulgamdo dereita emtemçom» (TC); 
«como se deue homẽ de guardar da 
pestilẽcia» (RP); «Esta meesma peẽdẽça 
deuẽ a fazer as molheres cõ que asy 
pecarom» (TC); «taaes deuẽ de euitar e 
de sy esquiuar as causas de tal podridõ» 
(RP); «e deue lhe dar mãjar de tres 
maneiras» (VC); «E portanto quando 
elles visitam os pacientes deuẽ nos 
mouer primeiramente a peẽdença e a 
cõfissam» (VC); «e que nõ pode fazer 
em elle proueito deue o leixar por nõ 
occupar aquelle lugar a outro melhor» 
(VC); «Se os ẽtristeçe ouuir que ha de 
seer morto deue os allegrar» (VC); «E 
deue se notar que a meneniçe dura atees 
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os quatorze annos» (VC); «Deuẽ se pois 
amar os proximos» (VC); «se cayo en 
pedra, deuea tomar o saçerdote con a 
lingua» (S); «o sacerdote sesudo deuea 
dar segundo seu aluedrio» (TC); «E se 
deixou começadas as pallauras da 
cõsagraçõ, deueas começar de prinçipio 
e hacabar ho ssacramento» (S); «Ora 
deuedes saber que Deus padre deu ao 
propheta Moyses em Mõte Sinay .x. 
mãdememtos» (TC); «Ãselmo diz. que 
deus homẽ nõ deuẽdo morrer de dereito 
e deuida porque nõ era pecador» (VC); 
«(Vos sodes sal de terra) ou deueelo de 
seer» (VC); «Deuees saber que este 
nome foy achado ẽ Ãtiochia» (S); «assy 
como se lhes disesse deuees vos auisar 
muyto com grande dilligẽcia» (VC); «E 
sse cayo en pecado, deueha conssolar» 
(S); «E sse ho hachar, deueho deytar 
ffora da ygreja» (S); «E se nõ a souber, 
deuelha ẽsinar, a qual he esta que sse 
segue» (VC); «E as maãos do que for 
saçerdote deuelhas ũgir de fora e non de 
dẽtro» (VC); «e deuelhe de poer gramde 
medo do fogo do inferno» (TC); «e faz 
de tal maneira que quer auer contenda 
ou aruido deuẽlhe seer leixados» (VC); 
«deuelhes mãdar que estẽ tres anos» (S); 
«e deuẽlhes pedir que os frades que foron 
elegidos que posam ouuir confissõees en 
suas çidades» (S); «E se dãdolhe synaees 
çertos e ho senhor pareçesse, deuelho 
rrestituyr» (S); «Quẽ pede a cõfisõ e 
comunhõ e bautismo e depois perde a 
fala deuẽlho a dar» (TC); «deuellas 
formar nõ soomẽte per teu entẽdimẽto 
mas ajnda he neçessario que a perfecçõ 
moua a tua voõtade» (VC); «e deuello 
de trazer e recõciliar cõtigo» (VC); 
«Seguense as pregumtas que deuem 
fazer aos clerigos e som sete» (TC); «os 
enfermos deuem de star afastados delles» 
(RP); «e porque ergo nõ canssem deuem 
lhes dar de comer do pam da sancta 
amoestaçõ» (VC); «deuem nos stender 
aos diuinaaes officios» (VC); «e porem 

deuem se filhar cõ amargura» (VC); «e 
se for posta per alguẽ deuemola de 
soportar por a necessidade de caridade» 
(VC); «E deuemolla trager em a boca» 
(VC); «deuemollas fazer por auer o 
regno de deus» (VC);  «empero 
deuemollo cõprir» (VC); «Se deos nos 
assy amou e nos deuemonos de amar os 
huũs aos outros» (EE); «e asy o deuemos 
a fazer porque este he huũ dos artigoos 
da nosa fe» (TC); «mas deuemos lhas 
prezar e auer lhe reuerẽçia» (VC); «mas 
deuemos nos guardar de seerem feytas» 
(VC); «estas cousas todas e outras 
deuemse depoer nas maãos de seu 
abade» (TC); «e porende nos deuemus 
desforçar quanto podermos pera gardar 
os mandamẽtus de Deus» (TC); «Item 
nom deuen teer o corpo de Deus 
comsagrado mais que por oyto dias» 
(TC); «deuenlhes seer dadas na segũda» 
(S); «Item o ladrom se pede menfesto 
deuenlho dar e soterralo em sagrado» 
(TC); «deuẽno denumçiar a seu bispo» 
(S ) ;  «e  e s t e s  deuense  cõ fesa r 
geeralmente» (S); «deueo a inuiar a outro 
iuiz mayor» (TC); «deuẽo rrestituir» (S); 
«e deueos a confessar e nom auer delhes 
uergonha» (TC); «dizendo, deuer elles 
guardar as cirimonias da ley» (S); «e sem 
ministraçam alguã deuer aver, reçeber e 
leuar pera si» (C); «Se leyxou de hir a 
eygreia aos tempos que deuera» (TC); 
«E porẽ deuerã de pedir senhor da nos 
ajuda da tua graça» (VC); «deueram 
dizer e suppllicar senhor saluanos» 
(VC); «deuerao asoluer. e nom enuiallo 
a juiz alheo e nom seu» (VC); «mĩtisti 
pecaste o que nom deueras de fazer» 
(TC); «porque se esto era de Christo dito 
deuerasse nẽbrar do que se adiãte segue» 
(VC); «Nõ vos deuerees de marauilhar» 
(VC); «nom deuerem fazer a dita 
resideẽçia» (C); «deueremos aquella 
mãssa façe» (VC); «o que deueria dar 
ao criador» (S); «deueriã scripuer 
aqueste verso em as paredes e em as 
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vestiduras» (VC); «E ajnda que doutra 
maneyra senam deueriam scripuer se 
nom como per elles muy proueitosamẽte 
sam ditadas» (VC); «e aquellas que 
deueriamos passar» (VC); «tu nõ 
deuerias querer mais della» (VC); «e 
porẽ deueriees entender doutro pam e 
doutro formẽto» (VC); «Quem duuida 
de nos deuermos auorreçer. e arreprender 
nos desta vida» (VC); «em que deuerõ 
chorar seus pecados» (VC); «aquelles 
que o deuerom adorar» (VC); «ao qual 
vos outros trouuestes e negastes em 
presença de Pillatos julgando o deuerse 
liurar» (EE); «deues saber que as 
peẽdẽças som em aluidro no cõfesor» 
(TC); «e por tãto deues de notar» (RP); 
«E sse pede cousa desaguisada deues lhe 
dar a palaura» (VC); «Desy deues te 
abaixar e menos preçar» (VC); «Deuese 
dar a pẽedẽça segũdo mãda dar o 
dereito» (TC); «Se recebeo seruiço que 
nom deuese» (TC); «E aquelles que tẽ 
muytas vestiduras e muytos panos 
deuẽse acordar do mãdamẽto» (S); 
«Outrosy se curar podesem ou deuesem 
os sabedores hyriam a eles mays nõ uaã» 
(TC); «O .xii. sse çelebrou as hordeẽs en 
tempo que non se deuesen çelebrar» (S); 
«deueslhe dar aquelle dõ que pede» 
(VC); «E porende esta oraçom deuesse 
de neçesario fazer polla palaura» (S); «e 
os que estam ẽ a myssa deuẽsse incrinar» 
(S); «ca nõ fezestes cousa que nõ 
deuessees e a que nõ fosses obliguados» 
(VC); «mas deuessem fazer aquestes 
ornamentos de pãno nouo» (VC); «E 
deueste extimar por reffece e vil» (VC); 
«e o que o jurou deueyo paguar» (VC); 
«o que elle deuia ou o que lhe era 
deuido» (S); «Se husou mais que deuia 
dalgũas cousas que lhe emprestauam» 
(TC); «paresce que os iudeus nõ deuiã 
de matar» (TC); «e non deuiam teer 
cousa algũa de fazemda» (S); «grãde 
vergonha deuiamos  dauer se nõ 
soportamos com paciẽcia as aduersidades 

que nos auem» (VC); «e deuian seer 
rremouidos da administraçon» (S); «que 
deuias fazer tu homẽ mizquinho que es 
terra e poo?» (VC); «Por a qual razõ em 
quanto homẽ bẽ podesse deuiasse 
guardar de vistiduras» (VC); «E ho omẽ 
gardãdo a ley faz reuerẽça deuida a 
Deus» (S); «foy deuida pella promessa 
feita aos padres delles» (EE); «a qual nõ 
he deuida aquele de quẽ ho ganhou» (S); 
«em gastos e ẽ despesas nõ deuidas» (C); 
«porque seja sabido camanho lugar te he 
deuido no çeo» (VC); «por seer deuido 
segundo a ley» (VC); «aynda que seja 
deuido  do tempo passado» (C); 
«avendoas per moodo nõ deuido» (C); 
«as plantas dam seus fructos a seus 
tenpos deuidos» (S); «assi como que te 
erã deuidos aquelles como se dissesse» 
(VC); «ja lhe som deuidos aquelles 
beens» (VC); «porque lhe deuiees catar 
reuerencia» (VC); «e da minha ensinãça 
deuies seer alumiados» (VC); «e o que 
deuirian dar aos proues rretẽno en si» 
(S); «em quanto posso e deuo» (S); «mas 
deuoo pedir a deus e confessallo ao 
sacerdote» (VC); «A qual cousa paresce 
seer menos deuuda» (VC); «daquelhes 
he deuuda» (VC); «se queremos que nos 
sejam quites as nõ liçitas nem deuudas 
que primeiro cometemos mas das licitas» 
(VC); «porque aquellas cousas lhe erã 
deuudas por seus trabalhos» (VC); 
«cobremos aquello que nom nos era 
deuudo per nossos mereçimẽtos» (VC); 
«o penssamento que he deuudo ao tempo 
que ha de vijnr» (VC); «(tu vees) ante 
do tẽpo deuudo» (VC); «E deuues a saber 
que cõcorda esta epistolla e o euangelho 
doje» (EE); «se alguũ lhe rreuela 
soomẽte o que deuya» (S); «significa que 
deuyam çessar de todo pecado» (S); «e 
por tanto busca nom deuyda entrada» 
(VC); «mas porque ao pecado inteiro e 
complido he deuyda inteira retribuçom» 
(VC); «que perca o que lhe he deuydo» 
(VC); «e pronũciadas cõ deuydas 
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circũstancias» (VC);  «daquel la 
obrigaçom as quaaes de comuũ derejto 
eram deuydas dos marteres» (VC); 
«porque ao que posto he em tal 
neçessidade som deuydas de dereito as 
cousas que o outro teẽ sobejas» (VC); 
em aquelle tempo que era deuydo» (VC); 
«E aquestes millagres farã por o 
mereçimẽto da fe e em tẽpo deuydo 
quando for necessario» (VC); «nom 
estamdo jejuũ ou sse çelebra en altar nom 
consagrado ou sem ornamẽtos deuydos» 
(S); «porque huã cousa e a outra se possa 
fazer como deve» (C); «nom devem 
ẽtender nos negoçios do mundo» (C); 
«devemolos amar fazẽdolhes bem 
spiritual» (S); «E asi de neçesario 
devemos fazer oraçom na vontade» (S); 
«comy e beby muyto mais do que 
devera» (S); «nẽ ouue aquela contriçom 
que devia aver» (S); «Comeste alen do 
que devias bebẽdo augua ou vinho 
soomẽte sen justa caussa» (S); «nõ diuiã 
cõtinuar o iejuũ aspero» (VC); «A 
primeyra porque os sacerdotes diuiam 
julgar se era verdadeiramẽte curado» 
(EE); «por causa tal que nos a diuiamos 
requerer e pedir» (VC); «e porẽ diuiasse 
de dizer cõ singullar deuoçõ» (VC); 
«guardaria a diuida obediencia a seus 
parẽtes» (VC); «ao qual soo he diuida a 
hõrra e o louuor» (VC); «aquellas cousas 
que sõ diuidas de se fazerẽ» (VC); 
«todallas minhas cousas a ty som 
diuidas» (VC); «porque asi nom fossem 
agrauados de peitas nã diuidas» (EE); 
«que em diuido tempo e logar e 
gracciosamente a propoõe» (EE); «ou 
fazendo alguũs autos nõ diuidos» (C); 
«Sempre deus gualardoa aalem do que 
he merecido e pune menos do diujdo» 
(VC); «he ẽ mãdamento guardadas as 
diuydas circũstançias» (EE).

deveridade, subs. (talvez de dever + 
-idade). Obrigação. Formas: deueridade 
(VC, 2). Contextos: «assi tã bem per 
esto proua quãto aa deueridade por que 

esto he proprio aa deueridade» (VC).
devestir, vb. (do lat. medieval devestire). O 

mesmo que desvestir. Formas: deuestir 
(VC, 1); deuestirom (VC, 1). Contextos: 
«nom auiam porque o deuestir das suas 
vestiduras» (VC); «porque o vestirom 
em vestidura real e o deuestirom das 
suas» (VC).

devida, subs. O mesmo que dívida. 
Formas: deuida (VC, 5); deuidas (VC, 
1); deujdas (VC, 1); deuyda (VC, 1); 
deuydas (VC, 1). Contextos: «em hũa 
ora pode seer quitada a deuida e guaãçar 
o regno dos çeeos» (VC); «E cheguaras 
aaquelle verso que diz e perdoa a nos as 
nossas deuidas» (VC); «E perdoa a nos 
as nossas deujdas» (VC); «e demos amor 
por aquella deuyda que deuemos» (VC); 
«E quyta nos as nossas deuydas» (VC).

devidamente ,  adv.  (de  devido + 
-mente). Convenientemente. Formas: 
deuidamente (S, 1; VC, 4); deuidamẽte 
(S, 3; VC, 6; EE, 3); deuydamente (VC, 
1); deuydamẽte (VC, 4); devydamente (S, 
1). Contextos: «ẽ minha võtade cobijçey 
nõ deuidamente e cõ maa entençon as 
coussas de meu proximo» (S); «querẽdo 
saber nõ deuidamente quanto poder e 
valor tem elle acerca de deus» (VC); 
«Ho septemo que sse poẽe cõtra seus 
bispos nõ deuidamẽte» (S); «castigue 
e ẽmẽde deuidamẽte o prouximo que 
pecar» (VC); «e bemauenturãça dos 
que perseueram deuydamente» (VC); 
«E faze me que eu te sirua deuydamẽte 
e graciosa» (S); «e furtey e tomey nõ 
devydamente» (S).

devidor, subs. O mesmo que devedor. 
Formas: deuidor (VC, 2); deuidores 
(VC, 6); deuydores (VC, 1). Contextos: 
«Este homẽ cometeo muytos pecados e 
he feito deuidor de muytos tormẽtos» 
(VC); «nos fez seus deuidores de 
maneira que nõ cõfiemos de nossas 
obras» (VC); «a qual he perdoar aos 
nossos deuydores de que he ja feita 
mẽçom» (VC).
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devidir, vb. O mesmo que dividir. Formas: 
deuide (VC, 2); deuidio (VC, 1); deuidir 
(TC, 1; VC, 1). Contextos: «A sexta 
marauilha he que quando se deuide 
e departe a hostia» (VC); «Aquelle 
demandãdo o çeeo deuidio o ryo de 
Jurdam» (VC); «o sacerdote deue 
deuidir a peemdença em esta guysa» 
(TC).

devinal, adj. O mesmo que divinal. 
Formas: deuinaees (S, 3); deuinal (S, 
7; VC, 1). Contextos: «nen de dizer 
as oras e os ofiçios deuinaees a que 
son obrigados» (S); «por cõtẽplaçõ das 
cousas deuinaees» (S); «da poderyo 
apartado pera ho ofiçio deuinal» (S); «e 
alumea os cõ o lume da relligiõ deuinal» 
(VC).

devinalmente ,  adv.  O mesmo que 
divinalmente. Formas: deuinalmẽte 
(VC, 1). Contexto: «lançou os olhos 
deuinalmẽte a Pedro seu muyto amado 
discipollo» (VC).

devindade, subs. O mesmo que divindade. 
Formas: deuĩdade (C, 1; EE, 1); 
deuijndade (VC, 5); deuindade (S, 1; EE, 
4); deujndade (S, 1); devijndade (VC, 
3); devindade (EE, 1). Contextos: «sete 
que perteeçẽ aa humanidade e sete que 
perteeçẽ aa deuĩdade de nosso Senhor» 
(C); «(mas porque desse testemunho do 
lume) .s. da ẽcarnada deuĩdade» (EE); 
«como cijnza a humanidade escõdida 
a deuijndade» (VC); «desçẽdeo aos 
infernos a alma jũta cõ a deuindade» 
(S); «vertude he habito e despossyçon da 
natura, seruiço da deujndade, homrra do 
omẽ» (S); «o corpo e o sangue e a alma 
e devijndade» (VC); «por ysto pareçe a 
devindade de Christo» (EE).

devino, adj. O mesmo que divino. Formas: 
deuina (EE, 6); deuinas (EE, 3); deuino 
(S, 1; C, 2; EE, 2); deuinos (C, 8); 
deuynas (EE, 1). Contextos: «ho homem 
nom duuide da demanda deuina» (EE); 
«conheçimẽto das cousas deuinas» 
(EE); «he obrigado ha fazela de ley e de 

dereyto natural e deuino» (S); «O qual 
deu testemunho do verbo deuino» (EE); 
«deuem saber rezar e çelebrar os deuinos 
ofiçios e dar os sacramentos» (C); «para 
gostar as cousas deuynas» (EE).

devisa, subs. O mesmo que divisa. 
Formas: deuisa (VC, 2); deuisas (VC, 
4). Contextos: «o vençedor leua a deuisa 
da sua victoria» (VC); «quando virem 
em o seu senhor. a deuisa e signaaes 
do grande amor que lhes ouue» (VC); 
«aquestas tres som as joyas ou deuisas 
reaaes» (VC); «dauam aquelles insignios 
e armas ou deuisas reaaes» (VC).

devisão, subs. O mesmo que divisão. 
Formas: deuisõ (VC, 2); deuisom (VC, 
2). Contextos: «que sejam em huũa 
verdadeira vniõ da ygreja. sem scisma 
e sẽ deuisõ» (VC); «nõ auera deuisõ 
nẽ scisma algũa» (VC); «por tãto em a 
morte de Christo foy feita deuisom da 
alma e da carne» (VC); «sob cada huũa 
daquellas specias sta Christo todo inteiro 
sem deuisom» (VC).

devisar, vb. O mesmo que divisar. Formas: 
deuisa (VC, 1); deuisandolhe (VC, 1). 
Contextos: «E deuisa o auẽtoajamento 
da eyra que sera feita no postumeiro 
dia» (VC); «declaroulhos todos em 
huũ momẽto deuisandolhe a pompa e a 
gloria» (VC).

deviso, adj. O mesmo que diviso. Formas: 
deuisas (VC, 1); deuiso (VC, 3); deuisos 
(VC, 2). Contextos: «e as lĩguas ou 
linguageẽs sõ deuisas assy como o 
fogo» (VC); «se deuiso he o regno 
dos demonios» (VC); «os quaaes som 
deuisos e cõtrairos dos sanctos» (VC); 
«os judeus erã deuisos delles em louuor e 
seruiço de deus em a circũçisom» (VC).

devoção, subs. (do lat. devotione-m). 
Veneração a Deus ou aos santos; piedade; 
dedicação. Formas: deuoçã (VC, 3; HV, 
1); deuoçam (VC, 4); deuoçõ (VC, 121; 
HV, 2); deuoçom (VC, 78; HV, 1; EE, 
1); deuoçoões (VC, 3); devoçam (VC, 
1). Contextos: «mas assado ao fogo .s. 
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de precedente feruor de deuoçã» (VC); 
«e isto polla grãde deuoçã e cõsolaçõ 
do emperador» (VC); «E cõtase que 
huũ mõge mouido cõ deuoçam fazia 
mujto aspera e apertada vida» (VC); 
«foy escuitado cõ grande deuoçõ do 
emperador e de toda sua corte» (HV); 
«E aly fez poer o sãto pano onde estaua 
fegurada a façe de Jhesu Christo porque 
as gẽtes teuessem moor deuoçom» 
(HV); «a grandeza da voz da a entender 
a grandeza da ffe e deuoçom» (EE); 
«Comũmẽte soẽ as deuoçoões das gẽtes 
do poboo e mehudas seer mais que as 
deuoçoões das outras pessoas de mayor 
cõta» (VC); «per devoçam se acheguarõ 
a elle» (VC).

devotamente, adv. (de devoto + -mente). 
Com devoção; piedosamente. Formas: 
deuotamemte (VC, 1); deuotamente 
(S, 1; TC, 1; VC, 23; HV, 1; EE, 2); 
deuotamẽte (VC, 22; HV, 3; EE, 4); 
deuotemente (VC, 1); devotamente 
(S, 1). Contextos: «que pois agora as 
tracto e trago deuotamemte e fiel aa 
memoria que aja aquelle guallardom» 
(VC); «aos domingos e festas deuemos 
de yr aas ygreias deuotamente» (TC); 
«os gentios auiam de vijr deuotamente 
aa ffe» (EE); «todas estas cousas Christo 
eu adoro deuotamẽte e humildosa» (VC); 
«e entom muy deuotemente lhe beijaras 
as maãos e pees» (VC); «e avendo grãde 
door e contriçon devotamente pode 
çelebrar o corpo de Deus» (S).

devotamento, subs. (de devotar + -mento). 
Ato ou efeito de devotar; dedicação. 
Formas: deuotamẽto (VC, 1). Contexto: 
«e o que começara deuotamẽto acabou» 
(VC).

devotar, vb. (do lat. devotare). Dedicar; 
oferecer; consagrar-se. Formas: 
deuotarom (VC, 1). Contexto: «os 
quaaes spiritualmente se deuotarom ou 
per voto derom a deus» (VC).

devotíssimo, adj. (do lat. eclesiástico 
devotissimus, a, um). Superlativo 

de devoto: muito devoto. Formas: 
deuotissimas (VC, 1); deuotissimo 
(VC, 1). Contextos: «com verdadeyras 
e  deuot iss imas  expos içoões  de 
diuersos doctores» (VC);  «frey 
Andree obseruante da religiam de sam 
Francisco de vossa e sua alteza orador 
deuotissimo» (VC).

devoto, subs., adj. (do lat. devotus, a, um, 
part. passado de devovere). Que ou o que 
tem devoção; religioso; dedicado a Deus 
e aos santos. Formas: deuota (S, 5; VC, 
55; EE, 1); deuotas (S, 2; VC, 23; EE, 3); 
deuoto (S, 5; VC, 27; EE, 2); deuotos (S, 
1; VC, 35; EE, 7); devotas (S, 1); devotos 
(VC, 1). Contextos: «ou ho pater noster 
ou outra semelhauel oraçom deuota» (S); 
«que seja fiel, segura, humilde, dyscreta, 
deuota, vergonhosa» (S); «E esperta te 
alma deuota a Christo» (VC); «estas 
duas oraçõees som deuotas e espiçiaees» 
(S); «roguemolhe com piadosos choros 
e deuotas oraçoões» (VC); «E todo boo 
christãao que teẽ temor e he deuoto 
ele deue guardar estes mãdamentos» 
(S); «coraçõ boo e deuoto» (EE); «som 
de louuar como deuotos» (VC); «e 
denũciãdoa depois aos deuotos» (VC); 
«assy como a mana aos deuotos e gratos 
a deus daua deleyto de todallas viãdas» 
(EE); «he auõdossa em coussas sanctas e 
devotas» (S); «egregios: devotos: e muy 
gloriosos» (VC).

devudamente, adv. O mesmo que devi-
damente. Formas: deuudamente (VC, 
1); deuudamẽte (VC, 4). Contextos: 
«todallas cousas que deuudamente de-
mandase» (VC); «perteẽçerẽ aaquella 
sustãcia deuudamẽte ẽ o dia do juyzo» 
(VC).

devudo, subs. (do part. de dever). O mesmo 
que devido: aquilo que é de direito. 
Formas: deuudo (VC, 1). Contextos: 
«E esto perteẽçe a quitar ou perdoar o 
deuudo» (VC).

devulgação, subs. (do lat. divulgatione-m). 
O mesmo que divulgação: ato ou efeito 



151Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

de divulgar; propagação. Formas: 
de vulgaçõ (VC, 1). Contextos: «da 
qual pode seer causa a de vulgaçõ e 
descubrimẽto das suas obras» (VC).

devulgamento, subs. (de divulgar + 
-mento). O mesmo que divulgamento: 
ato ou efeito de divulgar; divulgação. 
Formas:  deuulgamẽto (VC, 1) . 
Contextos: «por tal que a preeguaçom 
e deuulgamẽto da quella gloria nõ 
embarguasse o fruto da sua paixõ» (VC).

devulgar, vb. O mesmo que divulgar. 
Formas: deuulga (VC, 2); deuulgã (VC, 
1); deuulgada (VC, 2); deuulgado (VC, 
2); deuulgam (VC, 1); deuulgamollo (VC, 
1); deuulgamos (VC, 1); deuulgar (VC, 
6); deuulgarõ (VC, 2); deuulgarom (VC, 
1); deuulgasse (VC, 4); deuulgassem 
(VC, 1); deuulgauã (VC, 3); deuulge 
(VC, 1); deuulgou (VC, 5); deuulgou lhes 
(VC, 1); deuulguã (VC, 3); deuulguada 
(VC, 4); deuulguada era (VC, 2); 
deuulguado (VC, 2); deuulguados (VC, 
1); deuulguallos (VC, 1); deuulguar (VC, 
2); deuulguarey (VC, 1); deuulguarõ 
(VC, 1); deuulguarom (VC, 1); de[u]
ulguarõno (VC, 1); deuulguase (VC, 
1); deuulguasse (VC, 2); deuulguassem 
(VC, 1); deuulguaua (VC, 1); deuulguauã 
(VC, 2); deuulgue (VC, 1); deuulguemos 
(VC, 1); devulgaae (VC, 1); devulgãdo 
(VC, 1); devulgar (VC, 1); devulguarem 
(VC, 2); fora deuulguada (VC, 1); forom 
deuulgados (VC, 1); fosse deuulgada 
(VC, 1); fossem deuulguadas (VC, 2); 
foy deuulgado (VC, 1); foy deuulguada 
(VC, 1); foy deuulguado (VC, 1); foy 
devulgado (VC, 1); foy devulguado 
(VC, 1); seer deuulgada (VC, 1); sejã 
deuulguadas (VC, 1). Contextos: «tu vay 
e deuulga» (VC); «a todos os preceptos 
de deus deuulgã» (VC); «porque entom 
foy a transfiguraçom deuulgada e 
preeguada» (VC); «por tal que o vosso 
nome seja mais publicado e deuulgado» 
(VC); «enfingẽ mansidoõ. deuulgam 
humildade» (VC); «E lançanos por a tua 

misericordia no deserto da peendença e 
deuulgamollo» (VC); «deuulgamos as 
cousas scondidas» (VC); «por medo da 
multidom nom ousauam de a deuulgar» 
(VC); «e deuulgarõ aos homẽs della 
todas aquellas cousas» (VC); «mas os 
apostollos a deuulgarom expressamente» 
(VC); «e depois que prouada era fosse 
que a publicasse e deuulgasse» (VC); 
«e quanto Christo mais deffẽdia por 
humildade que o nõ deuulgassem» (VC); 
«mas por os phariseus nõ se deuulgauã» 
(VC); «nom descobra e deuulge os 
sanctos misterios» (VC); «por tãto nollos 
deuulgou o senhor» (VC); «ja a cõuersõ 
dos gentios deuulgou lhes que o tempo 
da sua paixõ se cheguaua» (VC); «os teus 
discipollos e missegeyros que te nomeã 
e deuulguã per qualquer maneira que 
eu lhes possa fazer seruiços» (VC); «e 
ante que seja conhoçida e deuulguada 
per outrẽ» (VC); «Deuulguada era fama 
antre os judeus que Christo auia de nascer 
da geeraçõ de Dauid» (VC); «e que fosse 
por elle declarado e deuulguado o filho 
de deus» (VC); «atees a fim fossem 
pubricados e deuulguados aquestes 
misterios» (VC); «mas que aquelles 
que se trabalhã por deuulguallos por 
vaa gloria do mũdo estes desprezamos» 
(VC); «mas soomente verrom por 
deuulguar a vijnda daqu[e]ste» (VC); 
«eu sempre as cantarey e deuulguarey» 
(VC); «quando os dictos guardadores 
deuulguarõ aos judeus todallas cousas 
que forõ feytas» (VC); «E deuulguarom 
aquello aos principes dos sacerdotes» 
(VC); «mas como aquelles sayrã da 
casa de[u]ulguarõno e defamarõ» (VC); 
«deuulguase a ensinãça da ffe» (VC); 
«que o nõ preeguasse e deuulguasse» 
(VC); «mas porque deuulguassem que 
lĩpos erã» (VC); «porque deuulguaua 
e magnificaua o nome do padre» (VC); 
«deuulguauã e preeguauã que era rey 
dos çeos e dos ãgeos» (VC); «e nom se 
deuulgue ajnda» (VC); «e deuulguemos 
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aos outros» (VC); «emtõ me preeguaae 
e devulgaae quãdo eu ouuer padeçidas 
aquestas cousas» (VC); «E assy todollos 
prophetas vierom ante da vijnda de 
Christo devulgãdo a vijnda sua» (VC); 
«ajnda que os segredos de deus nom 
se deuem a todo tempo devulgar e 
descobrir» (VC); «Foy deffeso pois 
aos apostollos de o devulguarem por 
filho de deus» (VC); «porque se a sua 
majestade fora deuulguada ao poboo 
muytos cõtradisserã aos principes 
dos saçerdotes» (VC); «assy como 
se dissesse nõ creemos aquelles que 
forom deuulgados per a fama» (VC); 
«porque a naçença de Christo fosse 
deuulgada na cidade» (VC); «porque 
fossem deuulguadas as obras de deus 
em elle» (VC); «e entã foy deuulgado 
que era morta a filha do archisynagogo» 
(VC); «Porque foy deuulguada aquella 
palaura» (VC); «e per o ãgeo lhe foy 
devulgado a Maria e a Joseph» (VC); 
«deuia seer deuulgada e depreçada 
e stẽdida per todas partes do mũdo» 
(VC); «Se alguẽ pois nõ quer que sejã 
deuulguadas as cousas que fez em 
aquelle dia cure primeiro suas feridas» 
(VC).

dextra, O mesmo que destra. Formas: 
dextra (VC, 1). Contextos: «Nom te 
desuijees aa dextra nem aa seestra» 
(VC).

dez, num. (do lat. dece-m). Uma dezena. 
Formas: dez (S, 23; TC, 1; VC, 133; 
HV, 6; C, 6; EE, 44). Contextos: «deue 
seer enformado en os dez mãdamentos 
de Deus» (S); «dez anos e meo faça de 
peendença por yso» (TC); «e fazendo 
dez mil aazos de perdiçom» (VC); «e 
mandou matar todos os judeus saluo dez 
que se escõderõ» (HV); «huũ dinheiro de 
prata vallẽdo dez meudos» (EE).

dezasseis, num. (do lat. decem ac sex). 
Dez mais seis. Formas: dezaseis (VC, 
1; EE, 8); dezaseys (EE, 3). Contextos: 
«foy aos dezaseis dias das kalendas de 

mayo» (VC); «como se mostra a dezaseis 
capitollos do Exodo» (EE); Pello qual se 
diz no psalmo dezaseys» (EE).

dezassete, num. (do lat. decem ac septem). 
Dez mais sete. Formas: dezasete (EE, 
3). Contexto: «Segundo se lee aos 
dezasete capitollos de Matheus» (EE); 
«aos dezasete capitollos do Exodo» 
(EE).

dezembro, subs. (do lat. decembre-m). 
Último mês do ano. Formas: dezẽbro 
(EE, 3); dezembro (VC, 1; C, 1; EE, 4). 
Contextos: «a primeiro de dezẽbro em 
vj. feira na luũa xvij. na iiij. Indiçom» 
(EE); «dos quaaes se aqui tracta aos .xv. 
dias de dezembro» (VC); «a dous de 
dezembro em terça feira» (EE).

dezena, num. (do lat. decena-m). Conjunto 
de dez. Formas: dezena (VC, 2; EE, 1); 
dezenas (VC, 7). Contextos: «em que 
sta a dezena dos mãdamẽtos» (VC); 
«Esta dezena drama se perdeeo pellos 
peccados dos primeiros padre e madre» 
(EE); «significã as noue dezenas que 
significam as noue vnidades» (VC).

dezeno, num. (do lat. medieval decenu-m). 
Décimo. Formas: dezeno (EE, 1). 
Contextos: «ten noue hordeẽs danjos 
como noue reaaes e ho dezeno real he 
a natureza humana feyta aa ymagem de 
deus» (EE)

dezente, adj. O mesmo que dizente. 
Formas: dezente (VC, 1). Contexto: 
«escuyta e ouueo dezente» (VC).

dezer, vb. O mesmo que dizer. Formas: 
desera (VC, 1); desere (VC, 1); deze 
se (VC, 1); dezelhes (VC, 1); dezello 
(VC, 1); dezer (S, 1); dezia (S, 6; VC, 
4; HV, 3; EE, 9); deziã (VC, 1; HV, 2); 
deziam (S, 1; HV, 1; EE, 4); dezian (S, 
1). Contextos: «E entõ foy comprido a 
quello que elle meesmo de ssy desera» 
(VC); «E aquello desere disendo» 
(VC); «E deze se adiãte» (VC); «vay 
te aos meus jrmaãos: e dezelhes» (VC); 
«E dame auer alguũ stimollo dezello 
de coobijçar e desejar cousas dereytas 
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acerca de ty» (VC); «que quer dezer: 
nehuũ nõ ade vijnr a myn saluo sse o 
padre que me enuiou o trouxer» (S); «A 
enueja atormenta ho emuejosso e por 
esto dezia Seneca» (S); «que lhe dessem 
cõselho sobre aquello que as gẽtes deziã» 
(HV); «Aynda que na premeira ygreja os 
apostollos nom deziam palauras» (S); 
«aynda que algũs antigamente dezian 
que sse partia por rreçeber ordẽ ssacra 
despois do matrimonio» (S).

dezesseis, num. O mesmo que dezasseis. 
Formas: dezeseis (EE, 1). Contexto: 
«E em o segundo dos Reys a dezeseis 
capitollos» (EE).

dézima, subs. O mesmo que dízima. 
Formas: dezima (VC, 1); dezimas (TC, 
1). Contextos: «atees a dezima das 
verças nõ leixã por paguar» (VC); «Estes 
todos em geeral seiã pregumtados das 
dezimas, e primicias e ofertas e remdas 
e diuidas se as pagã bem» (TC).

dezir, vb. O mesmo que dizer. Formas: 
dezir (VC, 1; HV, 1). Contextos: 
«ouuira dezir que Jhesu vijnha foy se 
a elle a Canaa» (VC); «E o emperador 
marauilhouse muyto disto que ouuio 
dezir» (HV).

dezoito, num. (do lat. decem ac octo). 
Dez mais oito. Formas: dezoito (S, 1); 
dezoyto (S, 2; TC, 1; EE, 7). Contextos: 
«como quer que hũs som mais rrijos de 
dezoito anos que outros de veinte» (S); 
«nẽ deue ser menor de dezoyto ãnos 
subdiacono» (S); «deue a ieiũar dezoyto 
anos» (TC); «Esto se mostra no terçeiro 
dos Reys nos dezoyto capittollos» (EE).

di, adv. O mesmo que daí. Formas: di (S, 
12; TC, 1); dhy (VC, 1); dy (S, 19; C, 
1; EE, 5). Contextos: «e di estabaleçeo 
a dar anel en arras aas esposas» (S); 
«Quando ouuires mal dizer desfazeo 
se poderes se nom partete di» (TC); 
«porque dhy a pouco achara aquellas 
cousas que para sempre nõ podera 
mudar» (VC); «e dy a dyãte ella casara 
cõ quẽ quiser» (S); «Todos os outros 

dy en diãte podẽ casar» (VC); «E dy 
em diãte refusou de fazer honrra a seus 
deoses» (EE).

dia, subs. (do lat. die-m). Período de tempo 
entre o nascer e o pôr do Sol. Formas: 
dia (S, 127; TC, 21; VC, 1068; HV, 33; 
C, 48; EE, 279; RP, 10); dias (SG, 1; S, 
82; TC, 48; VC, 362; HV, 27; C, 47; EE, 
160; RP, 4); dja (S, 1); dya (S, 31; VC, 
7); dyas (S, 15; TC, 3). Contextos: «Ca 
ho sol e a lua fazem seu curso cada dia» 
(S); «afora se em tal dia for dia de natal 
ou dia de Sãcta Maria» (TC); «E na cura 
daquesta tal vyerõ e aueẽ cada dia oito 
cousas» (VC); «E estaua cada dia Jhesu 
emsinamdo ho pouoo em ho templo» 
(EE); «quando em huũ dia do estio e do 
alto veraão se muda a manhaã» (RP); 
«pode acõteçer cada dia» (RP); «Onde 
hos sobre dictos possam estar todolos 
dias de suas vydas» (SG); «deuem trazer 
os panos nas cabeças tres dias» (S); 
«A terceira se foy em aquelles dias a 
egregia ouuir as missas e as pregações» 
(TC), «tres dias ha que continuã ou se 
sopportã cõmigo» (VC); «todos dias 
edifica ho pecador pera sy huũa casa 
no inferno» (EE); «mas o dja de quasi 
modo nõ se podem dar polla decretal» 
(S); «E estabeleçeo nos dyas que nom 
som de festa» (S); «he boõ por alguũs 
dias mudar a camera» (RP); «algũus nõ 
sabẽ nẽ entẽdẽ as escryturas que cada 
dya hã de leer e trautar» (S); «O quinto 
que resurgio aho terceiro dya» (S), «E 
qual quer que en estes taees dyas por 
menospreço deyxasse de ouuir myssa» 
(S); «ieiũe .xl. dyas a pam e agua» (TC).

diabo, subs. (do grego διάβολος, pelo lat. 
diabolu-m). Espírito do mal; demónio. 
Formas: diaabo (EE, 1); diaaboo (TC, 
1; EE, 5); diaaboos (EE, 2); diabo (S, 20; 
TC, 1; EE, 2); diaboo (S, 10; TC, 9; VC, 
155; HV, 5; EE, 50); diaboos (S, 3; TC, 
6; VC, 5; HV, 3; EE, 13); diabos (S, 6); 
dyabo (S, 2; EE, 5); dyaboo (S, 1; VC, 
185; EE, 40); dyaboos (VC, 4; EE, 24); 
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dyabos (EE, 3). Contextos: «homẽ ou 
aynda ho diaabo» (EE); «Ergo digamus 
que o ha do diaaboo emmiigo he de todo 
o linhagẽ humanal» (TC); «prinçipes 
se emtẽdem os diaaboos meaãoos que 
presydem aos menores» (EE); «porque 
aue ou o auera de Deus, ou de sy ou do 
diabo» (TC); «o amgeo das temtaçons 
que he o diaboo em tamto tiinha a terra 
cabo presa com suas muy crueis maãos» 
(TC); «jmputauã a artes do diaboo» 
(EE); «Bem asi am de reteer os diaboos 
as suas almas em as penas do inferno» 
(TC); «e por potestades se entẽdem os 
mayores diaboos» (EE); «E esto creem 
os mouros e os iudeus e os diabos» (S); 
«O mal e a maliçia nom foy cryada de 
Deus, mas do dyabo e achada dos maoos 
homẽes» (S); «pollo qual ouue muytas 
tentações do dyaboo» (S); «no principe 
dos demonios lançaua os dyaboos fora 
dos homeẽs» (VC); «aos quaaes eu tenho 
dado poder sobre os dyabos» (EE).

diabolical, adj. (de diabólico + -al). 
Inspirado pelo diabo; diabólico; 
maligno. Formas: diabolicaaes (VC, 
2). Contextos: «este tal teẽ a sua 
filha abalhada e mouida das brauezas 
diabolicaaes» (VC); «Outorgua me 
senhor que qualquer cousa que contra my 
engenhã as aduersidades humanaaes ou 
diabolicaaes sejã tornadas ẽ nada» (VC).

diabólico, adj. (do lat. diabolicus, a, um). 
Relativo ao diabo; funesto; maligno. 
Formas: diaabolico (VC, 1); diabolica 
(VC, 2); diabolicas (VC, 3); diabolico 
(VC, 1); diabollica (VC, 2); diabollicas 
(VC, 1); diabollicos (VC, 1); diabolyca 
(EE, 2); dyabolica (VC, 2); dyabolico 
(VC, 1); dyabollica (VC, 3); dyabollicas 
(VC, 2); dyabollicos (VC, 2); dyabolyca 
(VC, 1). Contextos: «e seguĩdo a 
my guiador em obrar fazendo cõtra o 
error diaabolico» (VC); «e he bruta 
ou animal quanto aos luxuriosos e 
diabolica quanto aos soberbosos» (VC); 
«sempre he atormentada per furtos e 

malicias diabolicas» (VC); «ẽpachada 
cõ o legualho do error diabolico» 
(VC); «Verdadeiramẽte diabollica 
voz he aquella que tira a voõtade 
do homẽ» (VC); «em o poderio dos 
dyaboos ou nas tẽptaçoões dos homẽs 
ou diabollicas» (VC); «e esperem por 
os pugnadores diabollicos aquelles que 
desprezam» (VC); «humana cousa he 
soffrer tentaçom no pensamento mas 
diabolyca he seer vençido na luyta da 
tentaçom» (EE); «por temor humanal 
ou tẽptaçom dyabolica» (VC); «chamou 
a Dauid homẽ malfeitor e dyabolico» 
(VC); «Em toda pelleja pois dyabollica 
o christaão tenha o tytollo no coraçom 
sobredicto» (VC); «lançã e enpuxã 
fora de sy as tẽptaçoões dyabollicas» 
(VC); «os enduzimentos dyabollicos 
auorreçidos a deus» (VC); «som cousa 
fantastica nem enganosa e dyabolyca» 
(VC).

diabre, subs. O mesmo que diabo. 
Formas: dyabre (VC, 1). Contexto: 
«assy obraado e clamor da oraçõ faz 
fogir o dyabre» (VC).

diácono, subs. (do grego διάκονος, pelo 
lat. diaconu-m). Indivíduo que recebeu 
o diaconado, a segunda ordem sacra. 
Formas: diachono (S, 42); diachonos 
(S, 5); diacono (S, 8; VC, 3); dyachono 
(S, 3); dyachonos (S, 1); dyacono (VC, 
1; EE, 4); dyaconos (EE, 1). Contextos: 
«E se for diachono tres anos e meyo» 
(S); «pella qual a oferenda e oblaçon 
aparelhada pera ho ofiçio he administrar 
aos diachonos» (S); «E ao ofiçio do 
diacono perteçese premeiramente 
aparelhar o altar e os corporaees e outras 
uestimẽtas sagradas e aparelhar a ostya 
e o uinho e augua no calez» (S); «E 
por esto se faz que o diacono vay diãte 
do sacerdote» (VC); «E sse dyachono, 
tres meses» (S); «tem muitos ministros 
asistentes, dyachonos e subdiachonos 
e acholitos» (S); «O dyacono que lee 
o euãgelho demostra cõ o dedo» (VC); 
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«Philippe era soomente dyacono» (EE); 
«Mas os sete dyaconos depois non por 
sorte, mas por voz dos apostollos forõ 
ordenados» (EE).

diadema, subs. (do grego διάδημα, pelo 
lat. diadema). Adorno para a testa; coroa. 
Formas: dyadema (VC, 1). Contexto: 
«e per a coroa dos spinhos da sua cabeça 
percalçamos nos a dyadema do regno 
cellestrial» (VC).

diálego, subs. O mesmo que diálogo. 
Formas: dialego (S, 1). Contextos: «Ca 
se lee no dialego de ssam Gregorio que 
huũ moço de noue annos emprenhou a 
ama que ho criaua» (VC).

diálogo, subs. (do grego διάλογος, pelo 
lat. dialogu-m). Livro escrito em forma 
de conversação. Formas: diallogo (EE, 
1); dialogo (S, 2; EE, 1). Contextos: 
«Porem aymda Sam Gregoryo no quarto 
diallogo, no capittollo, quorẽta e çĩquo 
diz» (EE); «Segũdo no dialogo de Sam 
Gregorio do judeu que sse signou da 
cruz» (S); «Mostrase o emxẽplo no 
dialogo de Sam Gregorio» (EE).

diamante, subs. (do grego ¢δάμας, αντος, 
pelo lat. vulgar diamante-m). Cristal 
precioso muito duro. Formas: diamante 
(VC, 1); diamantes (VC, 1); diamãte 
(VC, 1); dyamãte (VC, 1). Contextos: 
«assi como a pedra diamante tira pera si 
o ferro ou aço» (VC); «torçe os ferrolhos 
dos diamantes e rompe os atamẽtos da 
morte» (VC); «por aquella maneyra 
que o ferro he tirado do diamãte» (VC); 
«aquelle que vija assy como pedra 
dyamãte» (VC).

diâmetro, subs. (do grego διάμετρος, pelo 
lat. diametru-m). Linha que mede a 
distância através de um círculo. Formas: 
dyametro (VC, 1). Contexto: «mas da 
outra parte cõtraria segũdo o dyametro» 
(VC).

diante, adv. (do lat. de + in + ante). Em 
frente; defronte. Formas: diamte (S, 1); 
diante (S, 5; VC, 15; C, 9; EE, 43); diãte 
(S, 8; VC, 14; C, 2; EE, 19); dyãte (S, 2). 

Contextos: «Os que hyã diamte e os que 
ho seguian dauan vozes e dizian» (S); 
«tragan sempre lume diante como manda 
a ygreja» (S); «e algũas vezes nos poõe 
diante as cousas altas da diuijndade» 
(VC); «partyo os paães e daua os aos 
seus diçipollos por que lhos posessem 
diante» (EE); «para que os posessem 
diante a gente» (EE); «E alguũs dizẽ 
que Joseph acussou a seu hirmaão deste 
pecado diãte de seu pay» (S); «nõ tijnha 
quẽ fosse diãte buscar pousadas» (VC); 
«sse jurar falso dyãte o juiz sseglar» (S).

diante de, loc. prep. Em frente de. Formas: 
diamte d’ (S, 2); diante d’ (S, 7; VC, 1; 
HV, 13; EE, 45); diante de (S, 2; VC, 1; 
HV, 10); diãte d’ (S, 2; VC, 2; HV, 7; 
EE, 15); diãte de (S, 1; VC, 1; HV, 8). 
Contextos: «E tem as maãos cruzadas 
diamte dos pectos» (S); «faz outra diante 
da sua façe» (S); «em tãto que muy 
pouco veeo primeiro ou diante delle» 
(VC); «e vierõ diante do emperador» 
(HV); «diz mal daquelle de que ha enueja 
diante de muitos» (S); «Hyde ao castello 
que esta diãte de vos» (EE); «vay diãte 
dellas» (EE); «he decraraçõ legitima 
feita do pecado diãte do saçerdote» 
(S); «E o mestre salla veo diãte do 
emperador» (HV); «Joseph acussou a 
seu hirmaão deste pecado diãte de seu 
pay» (S); «trazerey a santa molher diãte 
de vos» (HV).

dianteira, subs. (feminino de dianteiro). 
O primeiro lugar; a vanguarda. Formas: 
diãteira (VC, 1); dyãteyra (VC, 1). 
Contextos: «Muytas vezes aquelle 
que pareçe que vẽ de tras de nos per 
aguça de bẽ obrar nos leua depois a 
diãteira» (VC); «E na dyãteyra hyam 
muy ledamente aquelles dous velhos 
sanctos Joseph e Symeom» (VC).

dianteiro, adj. (de diante + -eiro). Que está 
ou que vai na frente. Formas: dianteira 
(RP, 1); dianteiros (EE, 1); diãteira (VC, 
1); diãteiras (VC, 1); diãteyras (VC, 1). 
Contextos: «tem grãde door em ha parte 
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dianteira da cabeça» (RP); «os taaes 
paresçem aos escorpioões que cõ os 
aguilhoões dianteiros affaagam e picam 
com ho rabo» (EE); «que nõ se nẽbre 
homẽ das cousas passadas e embarguã 
da parte diãteira» (VC); «sempre se 
estendẽ nas cousas diãteiras» (VC); 
«e depois alarguãdo se melhorou ẽ as 
cousas diãteyras» (VC).

dição, subs. O mesmo que dicção. Formas: 
diçã (VC, 1); diçõ (VC, 3); diçom (S, 
3; VC, 4); diçon (S, 1). Contextos: «E 
aquella diçã .s. como he nota e signal de 
semelhãça. assy como se dissesse» (VC); 
«Esta diçõ ve em a sancta scriptura quer 
dizer dãpnaçõ eternal e pena ĩfernal» 
(VC); «Esta diçom emadeo Sam Pedro» 
(S); «E dizesse pascoa desta diçom phase 
que quer dizer trespassamẽto» (VC); 
«por esta diçon saligia entendese por 
cada letera huũ dos ditos pecados» (S).

dicção, subs. (do lat. dictione-m). Forma 
de pronunciar; expressão; vocábulo. 
Formas: dicçõ (VC, 2); dicções (VC, 1); 
dicçoões (VC, 1). Contextos: «e deriua 
se desta dicçõ deca que quer dizer dez» 
(VC); «porque esta dicçõ phares quer 
dizer departimento» (VC); «por tãto 
tomou o nome de ãbas estas dicções ou 
pallauras» (VC); «E porẽ elle o chamou 
per ãbas aquestas dicçoões» (VC).

dicionalmente, adv. (de dicional + 
-mente). Segundo o sentido. Formas: 
dicionalmente (VC, 1). Contexto: «E 
esta voz .s. spiritu sancto quando se 
entende dicionalmente entõ significa a 
terceira pessoa da trijndade» (VC).

diciplina, subs. O mesmo que disciplina. 
Formas: diçiplina (S, 1); diçiplinas (S, 
1). Contextos: «sayba correger os viços 
e os pecados por diçiplina» (S); «asi 
como rromaryas, diçiplinas, abstinençias 
e todas as outras cousas que afrigem ho 
corpo» (S).

dic ipulado ,  subs .  O mesmo que 
discipulado. Formas: dicipulado (VC, 
1). Contexto: «E mais ajnda perteençe 

a este dicipulado quanto aa segũda 
parte» (VC).

dicípulo, subs. O mesmo que discípulo. 
Formas: dicipollo (EE, 3); diçipollo 
(VC, 1; EE, 6); dicipollos (S, 2; VC, 
1; EE, 5); diçipollos (S, 5; EE, 72); 
diçipolo (EE, 1); dicipolos (S, 1; EE, 
2); diçipolos (S, 19; EE, 5); diçipullo 
(EE, 1); diçipullos (EE, 1); dicipulos 
(TC, 1); diçipulos (S, 4); diçypollos 
(EE, 1); diçypolos (S, 1); dyçipolos 
(S, 1). Contextos: «aquelle dicipollo 
nõ auia de morrer» (EE); «O que nõ 
traz sua cruz e vem em pos de myn 
nõ pode seer meu diçipollo» (EE); «A 
segũda aos dicipollos que pescauã» (S); 
«Jhesu Christo çeou cõ seus diçipollos» 
(S); «e aaquelles escreueo de Epheso 
por Thimoteo diçi[po]lo seu» (EE); 
«quãdo se apartou dos sseus dicipolos 
ante da payxã» (S); «quando disse a 
seus diçipolos» (S); «escreue San Paulo 
a Tito diçipullo seu dizendo» (EE); 
«Aos honze diçipullos em Gallilea no 
monte» (EE); «E por todo esto deue de 
seer sabedor o clerigo ou frayre que asy 
de a seus dicipulos peemdemça» (TC); 
«mas que auia estado ãtre os meesmos 
diçypollos» (EE); «deu ho seu corpo 
aos seus diçipulos» (S); «mas que auia 
estado ãtre os meesmos diçypollos» 
(EE); «aparesçeo a mais de quinhemtos 
dos diçypolos estando juntos» (S); 
«Aquy poderia seer duuida que he o que 
deu a seus dyçipolos» (S).

didragma, subs. (do grego δί-δραχμός, 
pelo lat. medieval didragma). Antiga 
moeda da Grécia que valia dois dracmas. 
Formas: didragmas (VC, 1). Contexto: 
«valia duas didragmas os quaaes faziam 
hũa mea onça» (VC).

dieta, subs. (do grego δίαιτα, pelo 
lat. diaeta-m). Regime alimentar; 
alimentação prescrita pelo médico. 
Formas: dieta (VC, 3); dietas (VC, 1). 
Contextos: «curou elle per dieta quando 
jejũou por nos» (VC); «assy como se o 
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phisico vee alguem que nom teẽ booa 
dieta ou regimento» (VC); «E estes som 
as tres jornadas ou dietas» (VC).

difamação, subs. (do lat. diffamatione-m). 
Ato ou efeito de difamar; calúnia. 
Formas: difamaçam (EE, 1). Contextos: 
«Ca gran difamaçam he e vituperio seer 
deitado da jgreja» (EE).

difamar, vb. (do lat. diffamare). Caluniar; 
desacreditar; dizer alguma coisa que 
põe em causa o bom nome de alguém; 
apregoar. Formas: difamar (TC, 1). 
Contextos: «se disse mal por difamar 
dalguẽ ou o ouio alguu outro» (TC).

diferecer, vb. (de diferir + -ecer). O mesmo 
que diferençar. Formas: differeçe (EE, 
1). Contexto: «A estrella differeçe da 
estrella ẽ claridade» (EE).

diferença, subs. (do lat. differentia-m). 
Desigualdade; distinção; diversidade. 
Formas: diferemça (S, 1); diferença 
(VC, 1; EE, 3); differẽça (VC, 5; EE, 
5); differẽças (EE, 1); differença (VC, 3; 
EE, 6); differenças (EE, 3). Contextos: 
«Algũ duuydarya sse he diferemça 
antre estas chaues» (S); «apex em latĩ 
quer dizer huũ põto ou til que se poõem 
ençima da letra por diferença e distinçõ 
ou demostraçõ» (VC); «sem teer em 
alguã cousa differẽça» (EE); «he grande 
differença antre renunciar todallas 
cousas» (VC); «donde se poõe quatro 
differenças» (EE).

diferençar, vb. (de diferença + -ar). 
Diferenciar; tornar distinto. Formas: 
defferençado (EE, 1); seer deferençada 
(C, 1). Contextos: «(tanto milhor) 
proporçionalmẽte (quanto mays 
defferençado)» (EE); «nõ soomente ha 
de seer deferençada dos leigos nas obras, 
mas aynda nas vestiduras e conversaçam 
e fallas» (C).

diferência, subs. O mesmo que diferença. 
Formas: diferẽçia (EE, 1); diferençia 
(EE, 2); diferencias (EE, 1); differẽcia 
(VC, 1; EE, 1); differẽçia (EE, 2); 
differẽçias (VC, 1; EE, 1); differencia 

(VC, 1; EE, 2); differençia (C, 1; EE, 1); 
differençias (EE, 1). Contextos: «esto 
diz a diferẽçia doutro Bethleem que 
he em Galilea» (EE); «Isto acreçenta a 
diferençia dos que eram adorados como 
deoses pellos gentyos» (EE); «Assy 
meesmo que em as outras ajnda em o 
principio da estoria ouue antre os scriuaãs 
diferencias grandes» (EE); «E quanta 
differẽcia ha antre os regedores dagora. 
e os daquelle tẽpo» (VC); «Primeiramẽte 
por differẽçia dos logares» (EE); «se nõ 
aquestes tres que teẽ duas differẽçias por 
huũ seer tomado e outro leixado» (VC); 
«no qual se poõe a differencia de Pedro 
aos outros apostollos» (EE); «Mas nesta 
ajuda ha hy differençia segundo que 
mays ou menos sam achegados a nos» 
(C); «nõ ha mais differençias de peixes 
em ho mar» (EE).

diferenciado, adj. (do part. de diferenciar, 
este do lat. eclesiástico differentiare). 
Distinto; diverso. Formas: diferençeado 
(EE, 1); differençiado (VC, 1). Contexto: 
«quanto mays diferençeado nome que 
elles herdou» (EE); «em o qual como 
em differençiado espelho mais e menos 
claro cõ seu emtendimento a creatura 
humana contẽplando» (VC).

diferente, adj. (do lat. differente-m). Que 
não é semelhante ou igual; diverso. 
Formas: diferente (VC, 1); differẽte 
(EE, 1). Contextos: «porque asy sera 
diferente e desuayrada a clarificaçom 
ou claridade dos corpos» (VC); «E que 
este geearamẽto spiritual seja differẽte 
do carnal mostrao ho euãgelista» (EE).

difícil, adj. (do lat. difficile-m). Que não é 
fácil; custoso; penoso. Formas: difficil 
(VC, 1; EE, 3); difficiles (VC, 1); difiçel 
(VC, 1); difiçile (EE, 1). Contextos: 
«Sey que aquesto he cousa graue e 
difficil ou cara» (VC); «ca difficil cousa 
he possuir riquezas e non seer detheudo 
en amor dellas» (EE); «nẽ me diguaaes 
que som cousas difficiles e graues de 
fazer» (VC); «diz que cara cousa e 
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difiçel he de veer Jhesu antre a cõpanha» 
(VC); «ca difiçile cousa he possuyrem 
ryquezas e nõ seer muito emburilhados 
ẽ ellas» (EE).

dificilmente, adv. (de difícil + -mente). 
Com muito custo. Formas: difficilmente 
(EE, 2). Contextos: «difficilmente 
entrarã em o regno de deus os que teem 
dinheiros» (EE); «E diz Lyra que disse 
difficilmente, mas non imposiuel» (EE).

dificuldade, subs. (do lat. difficultate-m). 
Qualidade do que é difícil ou penoso. 
Formas: difficuldade (VC, 7; EE, 
1); difficuldades (VC, 1); dificuldade 
(VC, 3; EE, 3). Contextos: «Por a 
inclinaçõ que teem ao mal. e trabalho 
e difficuldade ao bem» (VC); «Como 
quẽ dissesse apennas e con difficuldade 
se acha» (EE); «tẽptaçoões de negocios 
desuairados. e difficuldades de braados e 
arroydos» (VC); «declarou as scripturas 
e a dificuldade dellas»; «En verdade vos 
digo que o rico com dificuldade entrara 
no regno dos çeeos» (EE).

digestão, adj. (do lat. digestione-m). 
Ato ou efeito de digerir; processo de 
transformação dos alimentos depois de 
comidos. Formas: digestam (RP, 1); 
digestiões (RP, 1). Contextos: «todos 
os mantijmentos quãto som de mais 
leue digestam tãto som milhores» (RP); 
«boõas augoas, e bõas digestiões» (RP).

dignamente, adv. (de digno + -mente). 
De um modo digno; honestamente. 
Formas: dignamente (S, 2; VC, 15; EE, 
6); dignamẽte (S, 4; TC, 1; VC, 23; C, 
1; EE, 7); dygnamẽte (S, 1). Contexto: 
«Asy como o que dignamente tomase 
este sacramento» (S); «conhoçam quanto 
com dereito e dignamente elles mereçem 
de seer condempnados» (VC); «este 
sacramẽto dignamente tomado ãtre todos 
os sacramẽtos mays acreçẽta a caridade 
e misericordia» (EE); «que os rreçeba 
dignamẽte e este linpo de pecados» (S); 
«Outrosy pequey recebẽdo o corpo de 
Deus nõ dignamẽte nẽ cõ deuaçõ» (TC); 

«ou quẽ poderia dignamẽte pensar com 
quanta cõpunçõ de coraçom» (VC); 
«por que dygnamẽte posas dizer e leer 
ho Evamgelho» (S).

dignar, vb. (do lat. medieval dignare, por 
dignari). Ser ou tornar digno. Formas: 
digna (VC, 1).  Contexto: «com louuor 
digna guaba ou louua a diuijndade e 
humanidade sua» (VC).

dignidade, subs. (do lat. dignitate-m). 
Privilégio; cargo; autoridade. Formas: 
dignidade (S, 20; VC, 136; C, 6; EE, 10); 
dignidades (S, 6; VC, 25; C, 8; EE, 1); 
dignydades (S, 1); dygnidade (S, 1; EE, 
1). Contextos: «ou quãto ou nobleza 
ou dignidade ou das outras graças que 
Deus te deu» (S); «e assy como a collor 
vermelha na rosa e nõ auera em ellas 
deformidade ou fealdade mas dignidade 
ou fremosura» (VC); «nesta epistolla 
poõe ho apostollo a dignidade do nouo 
testamento em respeito do velho» (EE); 
«e procureylhes honrras e dignidades» 
(S); «(som roubadores) das cousas e 
dignidades» (EE); «e muytas dignydades 
sem despensaçom» (S); «por que he de 
mayor dygnidade que a escpritura da ley 
velha» (S); «Segũdo outros nõ em tẽpo, 
mas ẽ dygnidade» (EE).

digníssimo, adj. (do lat. dignissimus, a, 
um). Superlativo de digno: muito digno. 
Formas: dignissima (VC, 1). Contexto: 
«por razõ da muy gram caridade. e por a 
pessoa seer tã dignissima» (VC).

digno, subs., adj. (do lat. dignus, a, um). 
Merecedor; honrado. Formas: digna 
(S, 4; VC, 94; C, 1; EE, 3); dignas 
(VC, 9; C, 1; EE, 6); digno (S, 9; TC, 
1; VC, 145; EE, 38); dignos (S, 9; VC, 
83; EE, 14); dygna (EE, 1); dygno (S, 
1); dygnos (S, 1). Contextos: «ca he 
digna para ofreçer has nossas oraçõees e 
pitições ãte elle» (S); «e consume em nos 
aquellas cousas que som dignas de seer 
cõsumidas e guastadas» (VC); «Fazee 
o fructo da pendẽça que seja digno» 
(S); «Se deseiaste onras ou denidades 
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das quaes nõ eras digno» (TC); «O qual 
nam sõ digno seer chamado apostollo» 
(EE); «porque os nõ dignos deuẽ seer 
fora lãçados e os dignos deuẽ seer 
reçebidos» (VC); «os que julgardes 
dignos das duas chaues .s. do poderio 
e da descriçom» (EE); «que a chamou 
cadella e nõ seer dygna de pam» (EE); 
«E por que seja dygno de ha auer» (S); 
«Por que non somos dygnos de demandar 
seer lyurados» (S).

dilação, subs. (do lat. dilatione-m). Ato 
ou efeito de dilatar; adiamento; novo 
prazo. Formas: dilaçõ (EE, 1); dillaçam 
(C, 1); dillaçõ (EE, 3); dillaçom (EE, 
2); dillaçoões (VC, 1). Contextos: «(e 
daylhe loguo) sem dilaçõ. (seu jornal)» 
(EE); «e os litigantes sejam prontamẽte 
e sem dillaçam despachados» (C); «o 
qual mostra ho prãto que deuemos 
auer pella dillaçõ da patria dos çeeos» 
(EE); «aa misericordia de deos pedio 
dillaçom: e reçebeo perdom de todollos 
peccados» (EE); «Por aquelles pois que 
se perdẽ cõ sperãça e que som ẽganados 
cõ dillaçoões fez deus o dia da morte nõ 
çerto» (VC).

dilapidador, subs. (de delapidado + -or). 
O mesmo que delapidador: esbanjador; 
dissipador. Formas: dilapidador (S, 1). 
Contexto: «se he maao administrador 
ou dilapidador» (S).

dilatação, subs. (do lat. dilatatione-m). Ato 
ou efeito de dilatar; ampliação; aumento 
de volume. Formas: dillataçom (VC, 
1). Contexto: «e prazer e alegria. pera 
dillataçom e largueza do coraçõ» (VC).

dilatar, vb. (do lat. dilatare). Ampliar; 
estender. Formas: ha dillatado (EE, 2); 
dilatan (S, 1); dilatar (S, 1); diletase (S, 
1); dillatãdo (EE, 1); dillatando (EE, 
1); dillatar (VC, 1; EE, 1); dillatauase 
(EE, 1); dillatou (EE, 2). Contextos: 
«minha morada se ha dillatado» (EE); 
«Aos prinçipes saglaees ou leigos pode 
pregũtar das forças como nom fazem 
justiça como a corronpen por dinheiro 

e como a dilatan e alomgam» (S); 
«quanto lhe ffose demandado por dilatar 
e alongar a morte» (S); «e fiz muytas 
justiças por que se fezese apresa justiça 
ou ha diletase» (S); «da jnjuria feita a 
elles dillatãdo ha restituiçom» (EE); 
«(E elle queixãdose.) nõ dillatando nem 
escusandose» (EE); «e de como a ygreja 
se auia de acreçentar e dillatar» (VC); 
«mas no velho testamẽto dillatauase» 
(EE); «Jhesu Christo nom pẽnou logo 
a Jherusalem: mas dillatou quorenta e 
dous annos» (EE).

dilectação, subs. O mesmo que deleitação. 
Formas: dilectaçõ (VC, 2). Contextos: 
«se nõ em quãto per dilectaçõ alguem 
ha grãde e maa affecçõ» (VC); «mas 
ajnda assy como homẽ o quis demouer a 
dilectaçõ desordenada de comer» (VC).

dilectar, vb. O mesmo que deleitar. 
Formas: dilectamos (VC, 1). Contexto: 
«nẽ sam aly as honrras e pousadas das 
quaaes nos outros mizquinhos husamos 
e em que nos dilectamos» (VC).

dilecte, subs. O mesmo que deleite. 
Formas: dillectes (EE, 1). Contexto: 
«(que segũdo a carne viuamos) em 
dillectes» (EE).

dilecto, subs. O mesmo que deleito. 
Formas: dilecto (VC, 1); dilectos (VC, 
3); dillectos (VC, 2). Contexto: «como 
saae o rrijo do parayso do dilecto corrẽdo 
per as baixezas dos valles» (VC); 
«requezas dilectos e hõras» (VC); «os 
meos dilectos e viço he seer cõ os filhos 
dos homẽs» (VC); «per que se entẽde a 
cõtinẽçia dos dillectos e catiuidades da 
carne» (VC); «poderia scolher huũ tẽpo 
pera os dillectos e viçios» (VC).

dilectoso, subs., adj. O mesmo que 
deleitoso. Formas: dilectosas (VC, 1). 
Contexto: «porque os homeẽs amã e 
buscã no presente as cousas dilectosas 
e cõueem cõ o vinho» (VC).

dileição, subs. (do lat. dilectione-m). 
O mesmo que dilecção: afeição; 
preferência. Formas: dilleiçõ (VC, 1). 
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Contexto: «e se aly for amor e dilleiçõ 
do jrmaão» (VC).

dileitação, subs. O mesmo que deleitação. 
Formas: dileitaçõ (VC, 5); dileitaçom 
(VC,  1) ;  d i le i taçoões  (VC,  2) ; 
dileytações (VC, 1); dilleitaçã (VC, 1); 
dilleitaçam (VC, 1); dilleitaçõ (VC, 14); 
dilleitações (VC, 3); dilleitaçom (VC, 2); 
dilleitaçoões (VC, 6); dilleytaçõ (VC, 4); 
dilleytações (VC, 2); dilleytaçom (VC, 
1). Contextos: «Outra he cõ determinaçõ 
da voõtade auendo cõsentimẽto na 
dileitaçõ ou na obra» (VC); «No rijo que 
allaga se entende a dileitaçom do desejo 
presente no cuitello degollante» (VC); 
«nosso senhor Jhesu Christo deu ẽsinãça 
per jejuũ das dileitaçoões e sofreo seer 
tentado o senhor de todas cousas per o 
spiritu maligno» (VC); «assi todallas 
cobijças terreaaes e dileytosas cobijças e 
dileytações viç[i]osas» (VC); «A cobijça 
da carne promete dilleitaçã e pagua 
afliçã pera sempre» (VC); «em o feno 
se entẽde o peccado da maa dilleitaçam» 
(VC); «he morto per cõsentimẽto de 
maa dilleitaçõ» (VC); «porque nõ se lhe 
cheguauam dilleitações que ouuessem 
de refrear» (VC); «e fez inclinãdo seu 
coraçõ ao amor e dilleitaçom daquellas 
cousas» (VC); «e que nõ cõsenta per 
algũa guisa nas dilleitaçoões que som 
pera o tragerẽ a pecado» (VC); «e que 
te offereçã conuite de grãde dilleytaçõ e 
deuaçõ de voõtade» (VC); «crijã aqui os 
corpos em louçaynhas e dilleytações da 
carne» (VC); «foy cometido per illicita 
dilleytaçom dalma» (VC).

dileitar, vb. O mesmo que deleitar. 
Formas: dileitã (VC, 1); dilleita (VC, 
1); dilleitar (VC, 1); dilleitarom (VC, 1); 
dilleitasse (VC, 1). Contextos: «as vozes 
nom dileitã nem pareçem bem aos que as 
ouuem» (VC); «e em soo deus em que 
he a mayor pureza e limpeza se dilleita 
e toma prazer» (VC); «Aquelle que se 
quiser dilleitar em esta graça» (VC); 
«porque assy como se dilleitarom em 

pecados assy deuẽ se afligir em choros» 
(VC); «e que os dilleitasse e alegrasse a 
bem aventurãça que ham» (VC).

dileite, subs. O mesmo que deleite. 
Formas: dilleytes (EE, 1). Contexto: 
«os quaaes teem olho a ryquezas hõrras 
e dilleytes do corpo» (EE).

dileito, subs. O mesmo que deleito. 
Formas: dileito (VC, 6); dileitos (VC, 
13); dileytos (VC, 1; EE, 1); dilleito 
(VC, 9); dilleitos (VC, 22; EE, 1); 
dilleyto (VC, 2); dilleytos (VC, 3; EE, 
1). Contextos: «Deuẽse abaixar os olhos 
e tirarse do argulho do dileito» (VC); 
«nõ he declarado a todos aquelles que 
seruẽ os louuores largos e plazeyros e 
as proprias voõtades e dileitos» (VC); 
«A vyda chea de dileytos carnaaes: 
vyda bestial he chamada» (EE); «he o 
amor do dilleito da carne» (VC); «quãto 
se glorificou este em dilleitos» (EE); 
«tirãdolhe o dilleyto de todallas cousas 
presentes» (VC); «cozendo os pecados e 
queymando os dilleytos» (VC); «Quãto 
esteue em dilleytos» (EE).

dileitosamente, adv. O mesmo que 
deleitosamente. Formas: dilleitosamẽte 
(VC, 1). Contexto: «e se tu destas 
cousas cobijças auer alguũ fruto cõ 
toda afeiçõ da voõtade cõ dilligencia 
e dilleitosamẽte e nõ cõ trigãça» (VC).

dileitoso, adj. O mesmo que deleitoso. 
Formas: dileitosa (VC, 1); dileitosas 
(VC, 1); dileitoso (VC, 1); dileytosas 
(VC, 1); dilleitosa (VC, 3); dilleitosas 
(VC, 2); dilleitoso (VC, 3); dilleitosos 
(VC, 2). Contextos: «Que cousa podia 
seer mais allegre e mais dileitosa para 
veer» (VC); «mas seer sollicito e pẽsoso 
açerca das viãdas dileitosas e vestiduras 
de grãde preço» (VC); «leixãdo ho acto 
illicito ajnda que seja dileitoso» (VC); 
«eu despreze assi todallas cobijças 
terreaaes e dileytosas» (VC); «mas 
prazer e allegria he dilleitosa e blãda» 
(VC); «conuẽ de vençer o coraçom 
quanto aas cousas dilleitosas deste 
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mundo» (VC); «sera a vos cada vez mais 
doçe e dilleitoso» (VC); «A sperança 
do guãço faz seer dilleitosos os perigos 
do mar» (VC); «husam de vestiduras 
molles. e dilleitosos comeres» (VC).

dileixado, subs. O mesmo que deleixado, 
ou desleixado. Formas: dilleixados 
(VC, 1). Contexto: «os pigriçosos nẽ os 
dilleixados e negrigentes» (VC).

dilicadamente, adv. O mesmo que 
delicadamente. Formas: dilicadamente 
(TC, 1) ;  di l icadamẽte (VC, 1); 
dillicadamẽte (VC, 1). Contexto: 
«Se se gouernou muy dilicadamente 
quando auia de ieiũar» (TC); «porque 
muy dilicadamẽte os amaua» (VC); 
«Escolheo de amãsar ante da quella guisa 
deus que de se manteer dillicadamẽte» 
(VC).

dilicado, subs., adj. O mesmo que 
delicado. Formas: dilicados (VC, 1); 
dillicada (VC, 3); dillicadas (VC, 1); 
dillicado (VC, 1); dillicados (VC, 3; 
EE, 1); dilycado (S, 1); dilycados (S, 
1). Contextos: «fazendonos dilicados e 
molles» (VC); «tẽra e dillicada condiçom 
vergonhosa da virgem madre» (VC); 
«nem busquẽ dillicadas procurações» 
(VC); «se torna e faz dillicado e fraco» 
(VC); «Abraham se diz que os pigriçosos 
nẽ os dilleixados e negrigentes nem 
os dillicados e tenrros» (VC); «vistẽ 
vestidos dillicados» (EE); «E ao que for 
dilycado nom lhe deue dar jejuũ aspero, 
mais deuelhe mandar fazer esmola» (S); 
«O quarto que se fazen muy dilycados 
e nõ vaão muitas vezes aa ygreja» (S).

dilicadura, subs. O mesmo que delicadura. 
Formas: dillicaduras (VC, 1). Contexto: 
«he que lhes ponhã remedios nas chagas 
per dilleitos e dillicaduras andauas ou 
fazẽdo tua vida» (VC).

dilição, subs. O mesmo que dilação. 
Formas: diliçõees (S, 1). Contexto: 
«Ho terçeyro que alegam muytas 
diliçõees superfluas por rrefuir do dereito 
e alongar os preitos» (S).

dilictoso, adj. O mesmo que deleitoso. 
Formas: dilictosas (VC, 1). Contexto: 
«eram especiosas e dilictosas» (VC).

diligência, subs. (do lat. diligentia-m). 
Cuidado; zelo. Formas: diligẽcia (S, 
1; TC, 2; VC, 21); diligẽçia (VC, 3; 
EE, 1); diligencia (TC, 3; VC, 20; 
EE, 3); diligençia (S, 1; VC, 1; C, 1); 
diligencias (VC, 1); dilligẽcia (VC, 
36; EE, 3); dilligẽçia (VC, 5; EE, 9); 
dilligemcia (VC, 1); dilligemçia (VC, 1); 
dilligencia (VC, 54; EE, 8); dilligençia 
(VC, 4; C, 3; EE, 11); dilygençia (S, 1). 
Contextos: «se fazias cousa iusta e boa 
e nõ poseste em elo boa diligẽcia» (TC); 
«aynda que fezemos grãde diligẽçia» 
(EE); «ẽ tal caso es teudo porque ẽ 
teu oficio nõ poseste boa diligencia 
e per tua negligẽcia acõteceu aquel 
caiõ» (TC); «A vndeçima que sseja cõ 
feruor e con diligençia» (S); «E por 
ysso deuiam os saçerdotes com muita 
diligençia e perseuerançia estudar» 
(C); «os judeos em as pequenas cousas 
faziam as diligencias de guardar a ley» 
(VC); «por que ouuisse com moor 
dilligẽcia» (EE); «ẽsina ho senhor a 
seus catolicos gardarse cõ dilligẽçia 
dos falsos prophetas» (EE); «quam 
doçememte e com quam gram dilligemcia 
Nychodemus bemauemturado trautaua 
aquelles muy samctos menbros» (VC); 
«a tua madre muy doçe a qual te criou 
com gram dilligemçia» (VC); «Para 
ajnda mentes mais atẽtamente e com 
dilligencia» (VC); «naçe da pouca 
dilligençia e cuidado que tem de a 
veerẽ e leerem» (C); «Ca entõçes mayor 
dilygençia se punha» (S).

diligente, subs., adj. (do lat. diligente-m). 
Cuidadoso; atento; aplicado. Formas: 
diligente (VC, 3); diligentes (S, 1; VC, 
2); diligẽte (S, 2; VC, 2); diligẽtes (VC, 
1); dilligente (VC, 7); dilligentes (VC, 
2); dilligẽte (VC, 3; EE, 1); dilligẽtes 
(VC, 2; EE, 1). Contextos: «he muy 
diligente em gouernança da sua casa» 
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(VC); «posto que sejam sufiçientes e 
diligentes e non sejan en culpa nem 
se perdeo o preyto» (S); «se he homẽ 
oucioso ou diligẽte» (S); «aquelle 
que em todo lugar he aos diligẽtes he 
presente» (VC); «Esto he per guarda e 
correiçõ dilligente de sy meesmo» (VC); 
«se deuem mouer os prellados e ascẽder 
a seer dilligentes a preeguar» (VC); «a 
prisom forte e a dilligẽte guarda lhe auia 
causado ymaginaçõ de seer ĩpossiuel elle 
escapar» (EE); «Ouuide jlhas e estaae 
dilligẽtes pouoos de longe» (EE).

diligentemente, adv. (de diligente + 
-mente). Com diligência. Formas: 
diligentemente (VC, 1); dilligentemẽte 
(VC, 2);  dil l igẽtemẽte (VC, 1). 
Contextos: «e cada hũa das cousas das 
que de Jhesu Christo Jesu som dictas 
scoldrinha diligentemente» (VC); «e 
veellaos e guardaos dilligentemẽte 
vigiandose contra as escuytas e 
spreytamẽtos dos spiritus çujos» (VC); 
«aa sua partida veer muy dilligẽtemẽte 
e muy sperta» (VC).

dilúvio, subs. (do lat. diluviu-m). Inundação 
universal referida no Génesis. Formas: 
dilluuio (VC, 12; EE, 2); dilluuyo (VC, 
1); diluuio (VC, 4); diluuyo (EE, 1). 
Contextos: «assy como aquelles que 
forõ achados fora da archa de Noe se 
perderõ nas agoas do dilluuio» (VC); 
«Apres daquesto declara a duuida 
do dia do senhor trazẽdo o spanto do 
dilluuyo» (VC); «e o diluuio que foy no 
tempo de Noe a jncontinencia foy dello 
mereçedor» (VC); «ysto em o tempo do 
diluuyo» (EE).

dimensão, subs. (do lat. dimensione-m). 
Extensão mensurável; medida. Formas: 
dimensoões (VC, 1). Contexto: «do qual 
sta em quatro cousas segundo as quatro 
dimensoões» (VC).

diminuir, vb. (do lat. deminuere). Reduzir; 
encurtar; humilhar. Formas: diminuir 
(EE, 1); diminuyo (EE, 1). Contextos: 
«sem dilaçõ. (seu jornal) .s. sem 

diminuir» (EE); «a mininiçe de Christo 
nõ diminuyo a sabedoria sua» (EE).

diminutivo, adj. (do lat. deminutivus, a, 
um). Que diminui; pequeno; reduzido; 
relativo a uma palavra a que se acrescenta 
um sufixo para reduzir o tamanho ou a 
intensidade. Formas: diminutiuas (VC, 
1); diminutiuo (VC, 4). Contextos: «As 
palauras diminutiuas sõ assy dictas por 
mayor familliaridade e amor» (VC); «E 
aureolla he nome diminutiuo de aurea» 
(VC); «lugar pequeno e diminutiuo 
chama aqui ao lugar em que jaz o morto» 
(VC).

dineiro, subs. O mesmo que dinheiro. 
Formas: dineiro (S, 1); dineiros (VC, 
1). Contextos: «A hũa de dineiro, a outra 
de ofenssa» (S); «nẽ auera hy dineiros e 
possessioões nẽ hedefiçios» (VC).

dinheiro, subs. (do lat. denariu-m). Toda 
a qualidade de moedas; moeda romana 
que valia dez asses. Formas: dinheiro 
(S, 22; VC, 78; HV, 7; C, 5; EE, 17); 
dinheiros (S, 8; VC, 58; HV, 3; C, 2; 
EE, 12); dinheyro (S, 9; VC, 19; HV, 
6; C, 1; EE, 6); dinheyros (S, 7; TC, 1; 
VC, 8; HV, 4; EE, 5); dynheiro (VC, 
2); dynheiros (VC, 5); dynheyro (S, 
1). Contextos: «Os auarẽetos adorã a 
semelhãça das coussas que som na terra 
que he o dinheiro e as rriquezas» (S); «e 
era de prata e chamaua se dinheiro que 
quer dizer em latĩ dez porque vallya dez 
daquelles dinheiros que se husauam e 
tijnha a ymagẽ de Çesar e o seu nome» 
(VC); «poserõ hy cãbadores dos quaaes 
tomassem dinheiro enprestado» (EE); 
«E o mercador he louco que vẽde ho 
regno dos çeeos e aynda a Deus por 
poucos dinheiros» (S); «E a molher que 
andar a ganhar dinheiros .xv. reaes» 
(C); «deitou ẽ ha aarca do thesouro 
dous dinheiros meudos» (EE); «non 
querẽ absoluelos de escomungados sse 
nom lhes dam permeyramente çerta 
soma de dinheyro» (S); «pregunte o 
confesor a seu confesado ou confesada 
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se deu falso testemunho por dinheyros» 
(TC); «Nõ pode diz elle homẽ seruir 
deus e o dynheiro mal guanhado porque 
o contrairo manda Christo» (VC); 
«demostrao o senhor per exẽplo da 
diuida de dez mill marcos de prata em 
cõparaçom de çem dynheiros» (VC); 
«em vsuras e em proueytos feeos e 
emganos por ganho de dynheyro» (S).

dinidade, subs. O mesmo que dignidade. 
Formas: dinidade (S, 1; TC, 1; C, 1; 
EE, 1); dinidades (S, 1); dinydade (S, 
1). Contextos: «Outra maneyra a hy de 
graça que he dinidade» (S); «se homẽ o 
molher se mancebo se uelho se liure se 
seruo se ha alguum oficio ou dinidade» 
(TC); «(O qual ante de mym he feito) .s. 
ante de mym em dinidade» (EE); «som 
exalçadas e postas em honrra pellas 
dinidades dos maridos» (S); «quarta por 
dinydade asi como aquelle he que posto 
em honrra» (S).

dino, adj. O mesmo que digno. Formas: 
dina (C, 1); dinas (C, 1; EE, 1); dinos 
(S, 2; C, 1). Contextos: «he muy graue 
e dina de muita pena» (S); «e assy per 
muitas pessoas dinas de creer» (C); 
«Nom som dinas as paixoões deste 
mundo» (EE); «O segũdo que denegam 
a liçença aos que som dinos pera ẽsinar» 
(S); «Sabendo per muitos dinos de creer 
com quanta ynorançia neste bispado os 
sacramentos da ygreja se ministram» 
(C).

diocesano, subs. (do lat. eclesiástico 
diocesanu-m). Súbdito de uma diocese. 
Formas: dioçesanos (S, 1); dyoçesanos 
(S, 1). Contextos: «mais que posan seer 
asoltos por seus dioçesanos da pena da 
suspẽsom estabeleçyda en este caso» (S); 
«os seus dyoçesanos os poden asoluer da 
pena da suspẽsom» (S).

dioso, adj. (de dia + -oso). Velho; idoso. 
Formas: diosa (VC, 1); dyossa (VC, 1). 
Contexto: «e por tãto seguia aquesta 
Jhesu cõ seus filhos seẽdo molher fraca 
e diosa» (VC); «e tu pois alegrate com 

aquelle boo velho Simeõ. e cõ Anna 
muyto dyossa» (VC).

directo, subs. O mesmo que direito 2. 
Formas: directo (HV, 1). Contexto: 
«pois lugar de senhorio tinha como seja 
em directo, que milhor cousa he absoluer 
o culpado que o jnnoçẽte condẽpnar» 
(HV).

direitamente, adv. (de direito + -mente). 
Corretamente; de modo reto. Formas: 
direitamente (VC, 5); direitamẽte (S, 
1; VC, 9; EE, 1); direytamente (VC, 
1); direytamẽte (VC, 1). Contextos: 
«direitamente se entende aquello que he 
dito padre nosso que es em nos çeeos» 
(VC); «E este don da sabedoria emsigna 
ao homẽ viuer direitamẽte e em justiça» 
(S); «o que he escandallizado direitamẽte 
he dicto pequeno» (EE); «E direytamente 
ha nome Christo que quer dizer vngido» 
(VC); «E direytamẽte se poõe a limpeza 
de coraçõ depois da misericordia» (VC).

direito, subs., adj. (do lat. directus, a, um). 
Justo; reto; relativo ao lado do corpo 
humano oposto ao do coração. Formas: 
direita (VC, 11; HV, 1); direitas (VC, 3); 
direito (S, 1; VC, 8); direitos (VC, 2); 
direyta (VC, 1); direyto (VC, 2; RP, 3); 
direytos (VC, 1). Contextos: «e a carne 
limpa e o coraçõ piedoso. ffe direita. e 
firme sperãça» (VC); «trouxe o santo 
pãno na sua maão direita» (HV); «torçẽ 
estas carreiras que vaãom direitas» 
(VC); «e porque foe enteyra porque 
todas cousas leixarõ e porque foy direyta 
ca seguirõ o senhor Jhesu» (VC); «alça 
as maãos ygoalmente em direito dos 
hombros em signal que nosso saluador, 
alçadas as maãos, subyo aos çeeos» (S); 
«Em a feitura do corpo bem fundado e 
direito» (VC); «E se pella vẽtura naçer 
a apostema de bayxo do braço direyto» 
(RP); «Agora em esta vida ante que te 
a sanha traga aos teus juyzos direytos» 
(VC).

direito 2, subs. (do lat. directu-m). A lei 
ou o conjunto de leis. Formas: direito 
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(VC, 27; HV, 7); direitos (VC, 8; EE, 
1); direyto (VC, 4); direytos (VC, 1). 
Contextos: «e por tanto a proua ou salua 
do ferro queente e do reto se defende 
no direito» (VC); «guardar a regla e 
os direitos da obediẽcia e cõprilos» 
(VC); «e achase nos direitos na quarta 
distinçom» (EE); «E se alguũ direyto 
teem em elles demandãno» (VC); «(que 
auia nome Leui star assentado na casa 
dalfandegua) pera reçeber aquelles 
direytos» (VC).

dirigir, vb. (do lat. dirigere). Dedicar; 
enviar. Formas: dirigida (VC, 2). 
Contextos: «epistola ao serenissimo 
principe e Rey potentissimo e senhor 
dom Joham o segundo Rey de Portugal 
e dos Algarues daquẽ e dalem mar em 
Affrica Senhor de Guynee dirigida» 
(VC); «Acabase a prohemial epistola 
dirigida  pellos jmprimedores ao 
serenissimo principe e Rey potẽtissimo 
e Senhor dom Joham ho segũdo» (VC).

dirivação, subs. (do lat. derivatione-m). O 
mesmo que derivação: ato ou efeito de 
derivar; proveniência. Formas: diriuaçõ 
(VC, 1). Contexto: «Ou ajnda lhe 
conuem segũdo a diriuaçõ do hebrayco. 
que diz daqueste vocabollo» (VC).

dirivar, vb. O mesmo que derivar. 
Formas: diriua (VC, 1); he diriuado 
(VC, 1). Contextos: «Itẽ em latim se 
diriua de mar» (VC); «e porẽ todo 
prometimento he diriuado e proçede a 
nos per Christo» (VC).

dirribar, vb. O mesmo que derribar. 
Formas: dirribade (VC, 1); dirribados 
(VC, 2).  Contextos:  «dirribade 
ou soltade» (VC); «nom som pero 
dirribados» (VC).

dirrubar, vb. (do lat. tardio derupare). O 
mesmo que derrubar: deitar por terra; 
destruir; derribar. Formas: dirrubaae 
(VC, 1). Contexto: «E porẽ respondeo 
e disselhes. dirrubaae este tẽplo. e em 
tres dias eu o alleuãtarey» (VC).

discernir, vb. (do lat. discernere). Ver 

distintamente; distinguir; avaliar; 
determinar. Formas: disçerne (S, 2); 
disçerner (S, 1); disçernir (S, 2; EE, 2); 
disçernissem (EE, 1). Contextos: «he 
aquella parte em a garganta que disçerne 
e julga o sabor das uiandas» (S); «E 
esta ydade he desque sabe disçerner e 
julgar antre mal e ben e manjar spiritual 
e temporal» (S); «dizẽ que son duas 
.s. sçiẽçia pera disçernir e julgar» (S); 
«a graça de disçernir cõ spiritu» (EE); 
«porque em sua reposta disçernissem 
quem fosse» (EE).

disciplina, subs. (do lat. disciplina-m). Leis 
ou regras que regem certas instituições; 
castigo; mortificação; objecto de tortura 
que serve para infligir castigo. Formas: 
disciplina (VC, 25; EE, 1); disçiplina (S, 
2); disciplinas (VC, 8); disçiplinas (VC, 
1). Contextos: «aquelles que andã fora 
da disciplina nõ sam filhos legitimos» 
(VC); «cõ a disciplina gouernas os 
boos» (EE); «nom he cousa conuinhauel 
a magestade de Deus nẽ aa ecresiastica 
disçiplina que estes taees rreçebã tã alto 
e tã santo sacramento» (S); «ante que 
cadahũa viesse se aparelhaua cõ jejuũs 
e oraçoões e disciplinas pera a receber» 
(VC); «e atormentam a sua carne com 
jejuũs disçiplinas e cousas semelhantes» 
(VC).

disciplinar, vb. (do lat. eclesiástico disci-
plinare). Sujeitar à disciplina; ensinar; 
corrigir. Formas: seer disciplinado 
(VC, 1). Contexto: «e por tanto Christo 
quis seer disciplinado e assy amansou a 
deos» (VC).

disciprina, subs. O mesmo que disciplina. 
Formas: disciprina (EE, 1); disçiprina 
(S, 1). Contextos: «E assy meesmo 
iij. cousas lĩpeza de coraçõ custodia 
aa boca disciprina ao corpo» (EE); «A 
duodeçima disçiprina .lc. absit» (S).

discípula, subs. (do lat. discipula-m). 
Feminino de discípulo: mulher que segue 
a Cristo. Formas: discipolla (VC, 2). 
Contextos: «Todos pois e mayormente 
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Magdallena sua amada discipolla 
chorauam fortemente» (VC); «e a bẽ 
amada Magdallena sua discipolla» (VC).

discipulado, subs. (do lat. discipulatu-m). 
Discipulato; condição de discípulo. 
Formas:  d i sc ipu lado  (VC,  8 ) ; 
discipullado (VC, 1). Contextos: «a 
qual cousa acõteçe de duas guisas quanto 
ao discipulado de duas maneiras» (VC); 
«No primeiro discipulado destes he 
necessario de renũciar todallas cousas 
quanto aa voõtade» (VC); «e esto 
necessario ao primeiro discipullado» 
(VC).

discípulo, subs. (do lat. discipulu-m). 
Aluno; seguidor. Formas: discipollo 
(VC, 102; HV, 3; EE, 12); disçipollo 
(EE, 1); discipollos (VC, 774; HV, 3; 
EE, 185); disçipollos (VC, 14; C, 1; EE, 
6); discipolo (TC, 3; VC, 3); discipolos 
(TC, 1; VC, 17; EE, 3); disçipolos (VC, 
1); discipoollos (VC, 1); discipullo (VC, 
10); discipullos (VC, 45); discipulo (VC, 
5); discipulos (VC, 15); disçipulos (S, 4). 
Contextos: «nõ he verdadeiro discipollo 
aquelle que nõ segue seu mestre» (VC); 
«Ca escreueo a presente de Roma por 
Thimotheo seu disçipollo estando na 
prisam» (EE); «Hijndo os discipollos 
fizerom como lhes mandara Jhesu» 
(EE); «mãdou dous seus disçipollos 
e disselhes» (VC); «sacerdote que 
castiga seu discipolo e o fere em guysa 
que morre deue ser desposto» (TC); 
«Se por teer muytos discipolos» (TC); 
«reprehendẽdo seus disçipolos» (VC); 
«Partios e deuhos aos discipoollos que 
os posessem deuante as cõpanhas» 
(VC); «se o discipullo do senhor que 
era seguro he reprehẽdido» (VC); «E 
Jesu nõ o reçebeo. nẽ quis que fosse 
dos seus discipullos» (VC); «porque 
doutra maneira nõ pode alguẽ seer 
discipulo de Christo» (VC); «a doctrina 
dos seus discipulos auia de seer ouuida 
cõ deuoçõ» (VC); «e apareçeo a seus 
disçipulos e comeo e bebeo cõ elles» (S).

discirnir, vb. O mesmo que discernir. 
Formas: discirnir (VC, 1); disçirnir (EE, 
1). Contextos: «A terceira he prudẽcia 
pera discirnir a cousa proueitosa da 
empeciuel» (VC); «O huũ poderyo 
spiritual he disçirnir o peccado do que 
nom ho he» (EE).

discordado, adj. (do part. de discordar, 
este do lat. discordare). Que discorda; 
discordante; divergente. Formas: 
discordados (S, 1). Contexto: «non 
curey de poer concordya e paz antre elles 
discordados» (S).

discorde, adj. (do lat. discorde-m). Que 
discorda; discordante; divergente. 
Formas: discordes (S, 2). Contextos: 
«por que non trouue a concordia os que 
estauan discordes» (S); «O sseptimo que 
som discordes no cabijdo e fazem partes 
mayormẽte nas eliçõees» (S).

discórdia, subs. (do lat. discordia-m). De-
sentendimento; desarmonia; contenda. 
Formas: discordia (S, 10; TC, 1; VC, 
24; EE, 4); discordias (S, 6; VC, 6; C, 
2; EE, 5). Contextos: «Desobediençia, 
contenda, jactançia, ypocrisia, pertina-
çia, discordia, presunçom» (S); «Se foi 
semeador de discordia ou de baralhas» 
(TC); «he departido de jrmãdade. e 
feytor de discordia» (VC); «non dees 
cousa de discordia ou de estoruo de 
paz» (EE); «inuidias, yras, discordias, 
sseitas, diuisonees» (S); «per discordias 
dos principes pellejantes» (VC); «Quãdo 
ouuirdes pellejas e discordias nõ vos 
espantes» (EE).

discorrer, vb. (do lat. discurrere). Correr 
para diversas partes; divagar. Formas: 
discorreres (VC, 1). Contexto: «E se 
tu discorreres per todallas palauras das 
sanctas preeguaçoões nom acharas cousa 
que nom seja cõtheuda em esta oraçõ 
domingal» (VC).

discreção, subs. O mesmo que discrição. 
Formas: discreçõ (VC, 10); discreçom 
(VC, 6). Contextos: «mas ẽtẽdese per 
o juyzo da discreçõ dos que creessem 
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e nõ creessem» (VC); «A discreçom 
cõ que estreme e departa os boõs dos 
maaos» (VC).

discretamente, adv. (de discreto + -mente). 
Com discrição. Formas: discretamente 
(S, 4); discretamẽte (S, 2; VC, 3; HV, 
1); discriptamẽte (VC, 1). Contextos: 
«asi como os que viuem discretamente» 
(S); «deue ser feita discretamẽte por o 
confessor» (S); «e que faça seus feitos 
discretamẽte» (VC); «ordenassem as 
batalhas o melhor e mais discretamẽte 
que podessem» (HV); «e portãto depois 
que disse seer sal da terra por viuerẽ 
discriptamẽte» (VC).

discreto, subs., adj. (do lat. discretus, a, 
um). Recatado; reservado. Formas: 
discreta (S, 8; VC, 6; HV, 1; EE, 2); 
discretas (EE, 4); discreto (S, 15; 
VC, 7; EE, 2); discretos (S, 2; VC, 1; 
EE, 1); dyscreta (S, 1); dyscreto (S, 
2). Contextos: «pura, fiel, frequẽte, 
clara, discreta, volunptaria» (S); «he 
a bũdade da fe auisada e discreta» 
(VC); «cinquo dellas eram indiscretas e 
cinquo discretas» (EE); «E as indiscretas 
disserom aas discretas daynos do vosso 
azeyte» (EE); «A premeira que homẽ 
deue escolher confesor sabedor e 
discreto que ho ssaybha absoluer» (S); 
«E assi sabedor e discreto he» (VC); 
«A terçeira nos ssaçerdotes discretos e 
sabedores» (S); «Seede pois auisados ou 
discretos como serpẽtes» (VC); «seede 
discretos e vellay» (EE); «que seja fiel, 
segura, humilde, dyscreta, deuota» (S); 
«nõ escolhy cõfesor dyscreto, sabedor e 
ydoneo» (S).

discrição, subs. (do lat discretione-m). 
Qua l i dade  do  que  é  d i s c r e to ; 
discernimento; prudência; reserva; 
segredo. Formas: discriçã (EE, 1); 
discriçam (EE, 2); discriçõ (S, 2; VC, 
3; EE, 1); discriçom (S, 3; VC, 1; EE, 
2); discriçon (S, 7); discripçõ (VC, 2); 
discryçõ (EE, 1); discryçom (TC, 1; 
EE, 1); discryçon (S, 1). Contextos: 

«(fara juizo) de discriçã no presente» 
(EE); «e auõda em discriçam» (EE); 
«Despois que ho homẽ chegua ha ydade 
de discriçõ que he .x. anos e meo» (S); 
«ca estõçe bẽ lhes poderia ser dado 
sse demostrasem signal de deuaçom 
ou de discriçom» (S); «e sen discriçon 
jnjorian e escomũgam» (S); «o sal na 
santa scriptura significa discripçõ» 
(VC); «e hã discripçõ de esquiuar desy 
os malles» (VC); «assy com ha discryçõ 
dos prellados» (EE); «Mays aquel que a 
mester saber a discryçom» (TC); «Hos 
moços que non han discryçon, non lhes 
deue ser dado este sacramẽto» (S).

discurso, subs. (do lat. discursu-m). O 
mesmo que decurso: período de tempo 
decorrido. Formas: discurso (EE, 2). 
Contextos: «Esta tardança he o discurso 
do tempo des de ha açensom de Christo 
atee ao dia do jujzo» (EE); «Por esta ora 
de terça se entende o discurso do mũdo 
do tempo de Noe atee Abrahã» (EE).

discussão, subs. (do lat. discussione-m). 
Ato ou efeito de discutir; debate; disputa. 
Formas: discusom (VC, 2). Contextos: 
«e sera com elle feita discusom e 
contenda» (VC); «e os outros fiees feita 
a discusom euangellical das obras da 
misericordia» (VC).

diserto, subs. O mesmo que deserto. 
Formas: diserto (VC, 6). Contextos: 
«porque de ydade de sete ãnos dizẽ que 
se foy ao diserto» (VC); «staua antre 
tanto no diserto onde he o aar mais puro 
e o ceeo mais aberto» (VC).

disfamar, vb. O mesmo que difamar. 
Formas: disfame (EE, 1); disfamarõ 
(EE, 2); es dysfamado (S, 1). Contextos: 
«porque ẽ vĩjdo na derradeira non me 
disfame» (VC); «non me disfame» 
(EE); «mostrou seer mintirosos os que o 
disfamarõ» (EE); «e como es dysfamado 
dele pubricamẽte» (S).

disforme, adj. (de dis + forme). Deformado; 
desproporcionado. Formas: disforme 
(EE, 2). Contextos: «o homẽ estaua 
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disforme pello pecado» (EE); «se faz 
disforme ẽ nos pello pecado» (EE).

disformidade, subs. (de disforme + -idade). 
O mesmo que deformidade: qualidade 
ou estado do que é disforme. Formas: 
disformidade (EE, 1). Contexto: «as 
entradanhas que auian conçebido tã 
manha treyçõ sayssem e cayssem do 
ventre cõ disformidade».

disjunção, subs. (do lat. disjunctione-m). 
Ato de disjungir; separação; escolha 
entre uma coisa e outra. Formas: 
disiunçom (VC, 1). Contexto: «E 
sabendo doutra parte que Barrabas 
era huũ muyto malfeytor e odyoso ao 
poboo. preposelhes so disiunçom. Qual 
daquelles queriam que lhes leixasse» 
(VC).

dispender, vb. O mesmo que despender. 
Formas: dispender (VC, 1). Contexto: 
«nõ quer dispender: mas em thesourar» 
(VC).

dispensar, vb. (do lat. dispensare). Con-
ceder dispensa a; isentar, desobrigar de. 
Formas: dispemsar (S, 1); dispẽsar (S, 1; 
VC, 1). Contextos: «e posam dispemsar 
com elles» (S); «o bispo deue dispẽsar 
cuelle e darlhe liçẽça que case» (S); 
«e a alma ouue a voz sua que diz ja nõ 
poderas mais dispẽsar» (VC).

dispenseiro ,  subs.  O mesmo que 
despenseiro. Formas: dispenseiro (VC, 
1); dispẽseiro (VC, 1). Contextos: «Dos 
beẽs tẽporaaes ora seja alguẽ dispenseiro 
desauisado e fiel ou discreto» (VC); «sem 
teu requerimẽto te fiz meu dispẽseiro e te 
dey minhas bẽçoões» (VC).

dispesa, subs. O mesmo que despesa. 
Formas: dispesas (VC, 1); dispeza 
(VC, 1). Contextos: «e as dispesas som 
aquellas cousas que tu deues a deus a ty e 
ao proximo» (VC); «com muyta dispeza 
de sua fazenda» (VC).

displazível, adj. O mesmo que desprezível. 
Formas:  d isplaziuees  (VC,  1) . 
Contexto: «e outras muytas cousas que 
lhe diziã displaziuees» (VC).

dispoer, vb. (do lat. disponere). O mesmo 
que dispor: colocar-se disponível; 
decidir-se a. Formas: dispoendo (EE, 2); 
dispoinhã (VC, 1); dispoõe (VC, 2; EE, 
5); disposto (EE, 1); dispostos (RP, 1); 
dispunhã (S, 1). Contextos: «dispoendo 
e conseruando todallas cousas com a 
palaura da sua vertude» (EE); «e per 
aquella profissom se dispoinhã pera vijnr 
a esta» (VC); «per maneira de cousa que 
remoue e tira e dispoõe e faz prestes» 
(VC); «o segredo do pensamento e do 
corpo dispoõe o homem ao conheçimẽto 
de deus» (EE); «no coraçõ disposto 
a vaydade e deleyte» (EE); «teẽ os 
corpos mais dispostos pera reçeber ha 
pestilẽcia» (RP).

disposição, subs. (do lat. dispositione-m). 
Ato ou efeito de dispor; tendência; 
inclinação; preceito; colocação; aspeto. 
Formas: disposiçã (VC, 1); disposiçõ 
(VC, 14; EE, 3); disposiçom (VC, 4; EE, 
3); disposiçoões (EE, 1); disposyçom 
(S, 1). Contextos: «mas quanto a deus 
dormia ẽ disposiçã do qual a alma 
era reçebida e viua» (VC); «Taaes 
visoões como estes se fazẽ comũmẽte 
segundo a disposiçõ de dẽtro da quelles 
a que pareçẽ» (VC); «leixemos todo aa 
disposiçõ da voontade diuinal» (VC); 
«Terçeira he a consideraçõ da disposiçõ 
de nosso senhor Jhesu Christo» (EE); 
«segundo o segredo da disposiçom e 
ordenaçõ decima» (VC); «(e logo se lhe 
esqueeçeo que tal era) a disposiçom do 
seu rostro» (EE); «suas disposiçoões 
de todallas cousas» (EE); «A sexta 
hũa ordenaçõ e disposyçom de Deus 
perdurauel, dõde diz do começo do 
mũdo» (S).

disprazível, subs. O mesmo que despre-
zível. Formas: dispraziuees (VC, 1). 
Contexto: «E dos humildosos e dispra-
ziuees» (VC).

disputa, subs. (regressivo de disputar). 
Contenda. Formas: disputa (EE, 1). 
Contexto: «Nicodemus veeo de noyte a 
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Jhesu e ouue cõ elle çerta disputa» (EE).
disputação, subs. (do lat. disputatione-m). 

Discussão; disputa; controvérsia. 
Formas: disputaçõees (S, 1); disputaçom 
(VC, 1); disputaçon (EE, 1). Contextos: 
«ha outros com vozes e cõ pertinançia 
asi en disputaçõees como ẽ falas» (S); 
«per muy aficada e lõga disputaçom foy 
prouado» (VC); «Aquesta disputaçon 
con os phariseus fez o senhor Jhesu 
Christo no ãno seu xxxiij» (EE).

disputar, vb. (do lat. disputare). Contestar; 
tornar objecto de discussão ou disputa; 
discutir; lutar; pelejar. Formas: 
disputãdoa (VC, 1); disputando (VC, 
1); disputar (VC, 1; EE, 3); disputara 
(EE, 1); disputarõ (VC, 1); disputaua 
(VC, 2); disputo (VC, 1). Contextos: 
«preegãdoa ou disputãdoa (aos caães)» 
(VC); «sculdrinhã as cousas diuinaaes 
disputando do çeeo» (VC); «Lançado (se 
destruyra) quanto ao auto de disputar» 
(EE); «soportou trabalho de disputar e 
de seer derribado» (VC); «e disputara 
cõseguintemẽte nos euãgelhos de oje» 
(EE); «e depois que a teuerom cuydada 
disputarõ em o caminho» (VC); «e 
tragẽdo hũ liuro de scripturas sanctas cõ 
sigo per que lija e disputaua» (VC); «Vos 
outros fallaes de hõrra e das coroas e eu 
fallouos das penas e tormẽtos e disputo 
de suores» (VC).

dissemelhante, adj. (de dis- + semelhante). 
Diferente. Formas: dissemelhantes 
(EE, 1). Contexto: «faz os homeẽs 
semelhantes  a  Adam e nos faz 
dissemelhantes a Jhesu Christo».

dissensão, subs. (do lat. dissensione-m). 
Desavença; discordância. Formas: 
dissenssoões (VC, 1). Contexto: «e 
fazem dissenssoões e arroydos» (VC).

dissi, loc. adv. O mesmo que dês i. Formas: 
dissy (VC, 1); disy (VC, 3). Contextos: 
«respondeo que sy. Dissy Christo» (VC); 
«Disy beenzeo dizendo as palauras 
segujntes» (VC); «E disy tornarom se a 
Jherusalem» (VC).

dissimulação, subs. (do lat. dissimulatione-
-m). Ato ou efeito de dissimular; fingi-
mento; ocultação. Formas: dissimulaçõ 
(VC, 2); dysimulaçõ (S, 1). Contextos: 
«e nõ quis mostrar se queyxoso cõtra os 
ẽuejosos fazẽdo dissimulaçõ como que 
nõ sabya nẽ curaua daquello» (VC); 
«O segũdo pã he a piadosa passada ou 
dissimulaçõ que ha acerca do pecador 
em retardar a vingança» (VC); «e nom 
curã dellas e deixã as pasar su dysimu-
laçõ» (S).

dissimular, vb. (do lat. dissimulare). 
Fingir; ocultar; encobrir. Formas: dis-
simulla (EE, 1). Contexto: «o que dis-
simulla nõ se pode muito escõder» (EE).

dissipador, subs. (do lat. dissipatore-m). 
Aquele que dissipa; esbanjador. Formas: 
disipadores (C, 1). Contexto: «assy 
como cõtra disipadores e emlheadores 
dos beẽs eclesiasticos» (C).

dissipar, vb. (do lat. dissipare). Fazer 
desaparecer; gastar. Formas: dissipou 
(VC, 1). Contexto: «no regno do pecado 
dissipou e despendeo todo o seu per 
pecado» (VC).

dissolução, subs. (do lat. dissolutione-m). 
Ato ou efeito de dissolver; perversão, 
devassidão; extinção. Formas: disoluçõ 
(VC, 1); disoluçõees (S, 1); dissolluçõ 
(VC, 1); dissolluçom (VC, 1); dissoluçõ 
(VC, 1); dissoluçom (VC, 1). Contextos: 
«nẽ soo o leito e folgança da mũdanal 
disoluçõ» (VC); «trabalhey por me dar 
aos prazeres e disoluçõees do mumdo» 
(S); «e juntamente quiserom com a sua 
dissolluçõ seer dissollutos» (VC); «e faz 
doer e tremer as maãos e dissolluçom 
dos membros» (VC); «Mas ay ca agora 
a casa de deus cada de dissoluçõ e de 
cobijça se pode chamar» (VC); «da qual 
faz dissoluçom e tremor dos membros» 
(VC).

dissolutamente, adv. (de dissoluto + 
-mente). De forma dissoluta. Formas: 
disolutamente (S, 1). Contexto: «O 
ssexto que viuẽ mal e disolutamente en 
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luxuria e em bebediçes» (S).
dissoluto, subs., adj. (do lat. dissolutus, a, 

um, part. passado de dissolvere). Dado 
à libertinagem, corrompido. Formas: 
disoluto (S, 1); dissolluto (VC, 1); 
dissollutos (VC, 1); dissoluto (VC, 2); 
dissolutos (VC, 2). Contextos: «Ho 
sexto que nom seja disoluto nẽ tracte 
com molher» (S); «jaz paralitico e 
dissolluto per a ĩfirmidade do pecado na 
casa do meu corpo» (VC); «e juntamente 
quiserom com a sua dissolluçõ seer 
dissollutos» (VC); «E se virmos alguũ 
priguiçoso e dissoluto outro si cõtemos 
lhe aquesto meesmo» (VC); «e que o 
castigua se o vee dissoluto» (VC); «e 
assi os mãçebos que nõ som aprimados e 
que sõ dissolutos sõ amãsados e subieitos 
ao iugo de Christo» (VC); «mostrã aos 
homẽs vaãos e dissolutos» (VC); «e assi 
os mãçebos que nõ som aprimados e que 
sõ dissolutos sõ amãsados» (VC).

distância, subs. (do lat. distantia-m). 
Espaço entre dois pontos; afastamento. 
Formas: distançia (EE, 1). Contexto: 
«grande distançia de meriçimẽtos e 
logares e estados» (EE).

distinção, subs. (do lat. distinctione-m). 
Ato ou efeito de distinguir; aquilo que 
estabelece a diferença; separação; item. 
Formas: distinçã (EE, 1); distinçam (EE, 
2); distinçõ (VC, 5; EE, 1); distinçom 
(VC, 3; EE, 6); distinçoões (VC, 1). 
Contextos: «Mas por que nõ pareçesse 
distinçã de sustãçia e operaçã acrecẽta a 
vnidade da sustãçia» (EE); «na distinçam 
quorenta e quatro no capitollo seisto» 
(EE); «A distinçõ desto he dar a cadahuũ 
o que seu he» (VC); «Segundamẽte 
declara a distinçom pessoal do padre e 
do filho» (VC); «e achase nos direitos 
na quarta distinçom» (EE); «porque 
pode penetrallo ficãdo as distinçoões ou 
medidas de cadahuũ delles» (VC).

distinguir, vb. (do lat. distinguere). 
Separar; caracterizar. Formas: distingue 
(VC, 2); distinguiã (VC, 1); distinguir 

(VC, 1); sam distinguidas (VC, 1). 
Contextos: «Aqui pois se distingue e 
se estremã os maaos dos boos em algũa 
maneira» (VC); «Onde assy como des 
o começo do mũdo atees aqueste dia 
se distinguiã os tempos» (VC); «E se 
deuemos perdoar a injuria ao jmijgo 
que se nõ reprehende ou nõ he de 
distinguir» (VC); «mas per seys dias 
sam distinguidas per partes. ergo todas 
cousas per elle som» (VC).

distinto, adj. (do lat. distinctus, a, um). 
Separado; diferente. Formas: distincto 
(VC, 1); distinta (EE, 1); distintas (VC, 
1); distinto (VC, 1); distintos (EE, 2). 
Contextos: «porque entam nom ha 
bem distincto e abastante desprazer 
do pecado» (VC); «por hũa meesma 
essençia, empero distinta pessoalmẽte» 
(EE); «E porem a consagraçõ do corpo 
e do sangue se faz sob duas specias 
distintas» (VC); «E porem o verbo fica 
dentro daquelle cujo he verbo. pero 
distinto delle» (VC); «no abito vida e 
cara erã distintos, em signal de mayor 
rellegyõ» (EE).

distribução, subs. (do lat. distributione-m). 
O mesmo que distribuição: ato ou 
efeito de distribuir; repartição. Formas: 
distribuçõ (VC, 1). Contexto: «e a 
segunda em a distribuçõ dos .vij. paães» 
(VC).

districção, subs. (do lat. districtione-m). 
Impedimento; obstáculo. Formas: 
districçõ (VC, 1). Contexto: «ou menos 
pera o trager a fazer abstinẽcia sem 
districçõ» (VC).

districtamente, adv. (de districto + 
-mente) .  Severamente .  Formas: 
districtamente (VC, 1). Contexto: «Tam 
districtamente e humilldosa e deuota se 
auia que a sua vida era exemplo de viuer 
a todos» (VC).

districto, adj. (do lat. districtus, a, um, 
part. passado de distringere, estender). 
Severo; rigoroso. Formas: districtos 
(VC, 1). Contexto: «e per ella e per 
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teus cõselhos districtos todollos reis e 
principes do mũdo» (VC).

ditado, subs. (do lat. dictatu-m). Dito 
em voz alta; texto; instrução. Formas: 
dictado (VC, 2); ditado (S, 9); dytado 
(S, 1). Contextos: «e perventura nom 
he verdadeiro aquelle dictado» (VC); 
«e aqueste proueitoso cantar e dictado 
cõpria que cadahuũ» (VC); «E seu ditado 
he este» (S); «E o dytado desta he» (S).

ditar, vb. (do lat. dictare). Pronunciar 
palavras em voz alta para que alguém 
escreva; prescrever; determinar. 
Formas: dicta (VC, 1); dictã (VC, 1); 
dictado (VC, 1); dictãdoa (VC, 1); dicte 
(VC, 1); dictou (VC, 1); ditou (VC, 
1); sam ditadas (VC, 1). Contextos: 
«segũdo dicta e mãda a lej da natura» 
(VC); «aaquello que encaminhã e 
dictã aquellas razoões» (VC); «e o que 
faz vem dictado e encaminhado per 
a caridade» (VC); «ou ĩclinãdoa per 
misericordia ou dictãdoa per justiça» 
(VC); «mande ou dicte seja a maão 
larga» (VC); «sta seentença verdadeira 
e spantosa nũciou e dictou» (VC); «E 
ditou o rey hũa sentença deste theõr» 
(VC); «E ajnda que doutra maneyra 
senam deueriam scripuer se nom como 
per elles muy proueitosamẽte sam 
ditadas» (VC).

dito, subs. (do lat. dictu-m, part. passado 
de dicere). Aquilo que se diz. Formas: 
dicto (S, 1; VC, 37; EE, 7); dictos (S, 
1; VC, 41; EE, 4); dito (S, 1; VC, 20); 
ditos (VC, 12; EE, 2; RP, 1); dytos (S, 1). 
Contextos: «E desta temtaçõ se entẽde 
aquele dicto que diz» (S); «vẽçer o 
dicto mundo» (VC); «deue o feito ou ho 
dicto do prouximo jntrepetar aa milhor 
parte» (EE); «E este dicto do propheta 
se entende a ij. aduẽtos de Christo» 
(EE); «por que ffoy sem mazela em 
seus dictos» (S); «onde quaesquer que 
nos feitos e nos dictos se nõ poderõ 
conhoçer nas tẽptações se descobrirã» 
(VC); «mas elles cheguados per a 

malicia tirarã aquesta chaue espedaçando 
os dictos da ley e dos prophetas» (VC); 
«nem seer emsinados contra ho dito de 
ssam Crymente que diz que os taees som 
emfees» (S); «E seguese mais ẽ o dito 
deste doctor» (VC); «e tanta sse ouuerom 
em seus ditos que ajnda o crijan» (EE); 
«Quero algũas cousas da pestenẽça que 
nos ameude fere, dos ditos dos mays 
autẽticos medicos, screuer» (RP); «por 
rrezon de defamaçom da pesoa ou beẽs 
ou feytos ou dytos» (S).

divado, subs. O mesmo que débito. 
Formas: diuados (VC, 1). Contexto: 
«porque o mõge deue seer em a religiom 
sem padre e sem madre e sem linhagem 
ou diuados» (VC).

divedo, subs. O mesmo que débito. 
Formas: diuedo (S, 2); diuedos (VC, 2). 
Contextos: «Toda persoa que he aucta 
e abyle e ha entendimento e poderio 
pera cõsentir e dar e comprir o diuedo 
que se rrequere no matrimonio pode 
cassar» (S); «on pode dar o diuedo 
que se rrequere no matrimonio» (S); 
«segũdo a carne .s. os diuedos da madre 
ou de Josep» (VC); «nem dos desejos 
carnaaes nẽ das afeiçoões dos diuedos e 
cheguados» (VC).

diversidade, subs., adj. (do lat. diversitate-
-m). Qualidade do que é diverso ou di-
ferente; variedade; oposição. Formas: 
diuersidade (S, 4; VC, 1; EE, 4); diuer-
sidades (EE, 1); diuerssidade (VC, 1); 
diuerssydade (EE, 1); diversidade (C, 1); 
diverssydade (S, 1). Contextos: «deue-
lhe pregũtar doutros muitos e diuersos 
pecados e ssegũdo a diuersidade das 
pesoas e pecados» (S); «por diuersidade 
de merecimentos» (EE); «segundo as 
diuersidades dos pecados» (EE); «Da 
pẽna do inferno he de saber que assy 
como nos dampnados ha diuerssidade 
de pecados» (VC); «da diuerssydade 
dos anjos» (EE); «e asi os que buscã 
muita diversidade de mãjares» (C); 
«ssegũdo a diverssydade das prouinçias 
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e terras» (S).
diverso, adj. (do lat. diversus, a, um). 

Diferente; no plural: muitos; vários. 
Formas: diuersa (S, 1; VC, 1); diuersas 
(S, 5; VC, 2; HV, 1; EE, 28); diuersos 
(S, 6; VC, 4; EE, 16); diuerssa (S, 1); 
diuerssas (S, 3; EE, 7); diuerssos (S, 2; 
EE, 1); diversa (S, 1); diversas (S, 3); 
diversos (S, 2; EE, 1); diverssos (S, 1); 
dyuersas (S, 1); dyuerssa (S, 1); dyversas 
(S, 1). Contextos: «ca esta obediençia 
deue seer diuersa como os padres sson 
diuersos» (S); «escõdeo a sua liura no 
sudayro per diuersa maneira» (VC); 
«fallarom em nouas e diuersas lingoas» 
(EE); «posto que per diuersos modos» 
(VC); por outra maneyra diuerssa» (S); 
«E como quer que todas estas ordeẽs 
sejam diuerssas» (S); «tem moradas em 
diuerssos lugares» (S); «sõ de diversa 
ley ou crẽça» (S); «E asi en diversas 
maneiras cada huũ destes tres pecados 
he dito seer raiz de todollos malles» 
(S); «que assy como em tenpo passado 
forom diversos ydollos» (EE); «avendo 
grande deleytaçõ en muytos e diverssos 
mãjares» (S); «A quinta quãdo alguũ con 
estudo grande aparelha seus manjares de 
dyuersas maneiras e diuersos sabores» 
(S); «quamdo som de dyuerssa ley e 
creemça» (S); «E desto som dyversas 
openiõees» (S).

diversório, subs. (do lat. medieval 
diversoriu-m). Hospedagem; albergaria. 
Formas: diuersorio (VC, 9); diuersorios 
(VC, 1). Contextos: «E segundo Beda 
diuersorio he spaço de chão que toma 
duas ruas e he çarrado de cada parte» 
(VC); «acustumauã de poer aly as bestas. 
e por tanto se chama diuersorio. porque 
muytos desuairados homẽs se ajuntauã 
em elle» (VC); «Entrarõ no diuersorio 
porque a pobreza temerosa he. e nõ ousa 
de sse achegar antre os ricos» (VC); 
«nõ busquemos grãdes paaços. mas 
diuersorios» (VC).

dívida, subs. (do lat. debita, plural de 

debitus, part. passado de debere). 
Prestação de uma coisa a que se está 
obrigado para com outra pessoa. 
Formas: diuida (S, 7; TC, 2; VC, 26; 
C, 2; EE, 19); diuidas (S, 2; TC, 3; VC, 
7; C, 1); diujda (VC, 1); dyujda (VC, 
1). Contextos: «nom pagey a diuida 
ao tempo» (S); «ele oue paciencia cõ 
ele e quitoulhe toda a diuida» (TC); 
«atee que pagasse a diuida» (EE); «E 
porẽde pedimos en esta petiçõ remisom 
e perdoãça das duuidas e diuidas» (S); 
«se nos queremos que Deus nos quite 
as muytas e grãdes diuidas que lhe 
deuemos» (TC); «a diujda que ella tijnha 
em ti» (VC); «dyujda he da natureza» 
(VC).

dividamente, adv. O mesmo que devida-
mente. Formas: diuidamente (EE, 1); 
diuidamẽte (VC, 1). Contextos: «diz 
Beda se na cama sem mazella e nas vo-
das diuidamente feytas ouuesse culpa» 
(EE); «e os outros que forõ per elles 
abatidos ou subjugados nõ diuidamẽte 
seram reçebidos aa folguãça» (VC).

divido, subs. O mesmo que débito. 
Formas: diuido (S, 14; VC, 2); diuidos 
(VC, 1); diuydo (S, 3); dyuido (S, 4). 
Contextos: «ca per este sacramẽto 
naçe diuido spiritual que ẽbarga os 
casamẽtos» (S); «A primeyra he diuido 
ãtre ho padre que adoptar e ho filho ou 
filha neto ou neta que asy he adoptiuo» 
(S); «som simpleza e acheguamento do 
diuido e neçessidade» (VC); «que por 
quereres guaãçar teus amigos e diuidos 
reçebas aazos de cayres» (VC); «por 
taees esposoyros nõ çesaria este diuydo 
desta honestidade» (S); «por vãa gloria 
dizia que avia dyuido cõ elles» (S); «nom 
han ydade para consentir ho dyuido» (S).

dividir, vb. (do lat. dividere). Separar; 
partir em várias partes. Formas: diuide 
(VC, 2; C, 1); diuidida (VC, 1); diuidido 
(VC, 1); diuidi (C, 1); diuidio (VC, 1); 
diuidir (S, 1). Contextos: «E aquelle 
que departe e diuide per meo os ditos 
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cujdados .s. os humanaaes» (VC); «o 
peccado mortal açima dito se diuide 
ẽ sete maneiras» (C); «he ygualmente 
destrybuida e diuidida» (VC); «qual 
em sy meesmo he dicto diuidido e 
departido» (VC); «Venial se nõ diuidi 
em conto determinado» (C); «e a sua 
baixella lhe tirou fora de seu poderio e os 
esbulhos de partio e diuidio» (VC); «non 
se deue diuidir nen partir» (S).

divinal, adj. (do lat. divinale-m). Divino; 
relativo a Deus. Formas: diuijnaaes 
(VC, 3); diuinaaees (VC, 1); diuinaaes 
(TC, 1; VC, 53; EE, 3); diuinaees (S, 
5); diuinaães (VC, 1); diuinaes (EE, 1); 
diuinal (S, 17; VC, 372; EE, 1); diuinall 
(VC, 1); diuinnal (VC, 1); diujnaaes 
(VC, 2); diujnal (VC, 4); diuynaaes (S, 
1; EE, 1). Contextos: «que quãdo quer 
que nos nos acheguamos aos misterios 
diuijnaaes» (VC); «E porẽ ay ca muytos 
achã as cõsollaçoões diuinaaees» (VC); 
«se ouue con uontade as cousas de 
Deus diuinaaes» (TC); «curan mais dos 
conuites que dos hofiçios diuinaees» 
(S); «a qual he conheçimento das 
cousas diuinaães» (VC); «porque forõ 
allumeados por deus de cousas diuinaes 
e çelestriaaes» (EE); «cõdempnado por 
diuinal sentẽça» (EE); «mas que se tenhã 
por cõtentes de fazer sollamente prazer 
aa presença diuinall onde se guallardoam 
as obras» (VC); «de guisa que ha 
claridade diuinnal nõ seja vista» (VC); 
«as cousas diujnaaes nõ forom sem as 
humanaaes» (VC); «e auerẽ a piedade 
diujnal» (VC); «emtẽdẽdo as spiraçoões 
diuynaaes e seguindoas» (EE).

divinalmente, adv. (de divinal + -mente). 
De modo divino; divinamente. Formas: 
diuinalmente (EE, 1; VC, 1); diuinalmẽte 
(VC, 1; EE, 1). Contextos: «(he 
dado) diuinalmente nom per vosso 
mereçimemto» (VC); «o corpo de Jhesu 
diuinalmente formado e posta alma em 
elle» (EE); «ẽ todo loguar sera presente 
diuinalmẽte aos desejos dos boos» (VC); 

«mas ainda todollos prophetas antijgos 
diuinalmẽte inspirados» (EE).

divindade, subs. (do lat. divinitate-m). 
Natureza ou essência divina. Formas: 
diuĩdade (VC, 2); diuiindade (VC, 1); 
diuijdade (EE, 1); diuĩjdade (EE, 1); 
diuijndade (VC, 233; EE, 18); diuimdade 
(VC, 1); diuindade (S, 11; TC, 1; VC, 18; 
EE, 15); diujĩdade (VC, 1); diujndade 
(VC, 7); divijndade (VC, 5); dyuindade 
(S, 2). Contextos: «e no qual mora 
toda perfeiçã e cõprimẽto de humildade 
e diuĩdade» (VC); «e glorificarom a 
deos confessando per fe e creença que 
em Christo era o poder da diuiindade» 
(VC); «Ho qual segundo ha diuijdade 
non he neçessario que vaa de huum logar 
a outro» (EE); «o homem de dentro se 
recrea na vista da diuĩjdade de Christo» 
(EE); «quiserom roubar a diuijndade» 
(EE); «querẽdo os tirar do respecto e 
entẽdimẽto da carne que entẽdessem aa 
diuimdade respondeo» (VC); «Os que 
pertẽçem a diuindade» (S); «Os sete 
que perteecem a diuindade» (TC); «Em 
o mũdo era por diuindade, e ao mũdo 
veeo por emcarnaçõ» (EE); nõ foy 
necessario de a magestade da diujĩdade 
leixar de seer ẽ ti» (VC); «mas star ou 
seer pertençe aa diujndade» (VC); «e 
aly he a divijndade per vniõ» (VC); «os 
sete pertençem a dyuindade e os sete a 
humanidade» (S).

divino, adj. (do lat. divinus, a, um). 
Relativo a Deus; divinal. Formas: diuina 
(S, 2; VC, 28; EE, 73); diuinas (VC, 2; 
EE, 7); diuino (TC, 2; VC, 11; C, 1; EE, 
12); diuinos (S, 3; VC, 2; C, 4; EE, 8;); 
dyuina (EE, 1). Contextos: «he tãto 
como a tua diuina magestade» (S); «he 
hũa semelhãça de afilhaçam diuina que 
he natural» (EE); «E seẽdo em toda 
creatura de suas diuinas perfecçoões» 
(VC); «estando desoluto e nõ ĩclinado 
ao oficio diuino» (TC); «e pervigil 
illuminador da increata sapiencia 
verbo diuino» (VC); «a ouuir os diuinos 
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offiçios e fazer oraçom» (S); «non fazen 
os ofiçios diuinos como deuem» (VC); 
«som detheudas na maão da dyuina 
justiça» (EE).

divisa, subs. (do francês divise, emblema). 
Marca; sinal distintivo; lema. Formas: 
diuisa (VC, 2); diuisas (VC, 3); diuissa 
(VC, 1). Contextos: «Qualquer que se 
nomear por criado e familliar dalguũ 
rey deue trazer e husar da sua diuisa. e a 
diuisa de Christo he a caridade e o amor» 
(VC); «Jesu que com jnsinios e diuisas 
de scarnehos quiseste seer mostrado aos 
judeus» (VC); «cuja morte he joya ou 
diuissa de fortelleza» (VC).

divisão, subs. (do lat. divisione-m). 
Separação; repartição; discórdia; raia. 
Formas: diuisam (EE, 3); diuisõ (VC, 
2); diuisom (VC, 12); diuisoões (C, 
1); diuisõoes (C, 1); dyuissom (S, 2). 
Contextos: «o qual pos diuisam ẽ 
Isrrael» (EE); «a diuisõ dellas per a guisa 
que he se ha per aquesta maneira» (VC); 
«e scisma ou diuisom dos sacerdotes 
antigos» (VC); «por nõ estarem em 
tombo bem declarado per marcos e 
diuisoões os limites das freiguesias» 
(C); «tudo bem declarado per marcos e 
diuisõoes» (C); «dous fazem dyuissom 
de vnidade e a Deus nom lhe aplaz 
dyuissom» (S); «E por que huũ significa 
vnidade, dous fazem dyuissom de 
vnidade» (S).

divisar, vb. (do lat. tardio divisare, este 
do part. passado de dividere). Perceber; 
distinguir. Formas: diuisa (VC, 1); 
diuisados (VC, 1); diuisar (VC, 1). 
Contextos: «aqueste conto se escriue 
de muytas maneyras e diuisa a maliçia 
e engratidom dos iudeos» (VC); «porque 
phares quer dizer diuisados» (VC); «nõ 
podia diuisar as feiçoões dos corpos 
humanaaes» (VC).

diviso, adj. (do lat. divisus, a, um, part. 
passado de dividere). Dividido; separado. 
Formas: diuisa (VC, 1); diuisas (VC, 1); 
diuiso (VC, 4; EE, 3); diuisos (VC, 1; 

EE, 1). Contextos: «e ajnda confessar 
e auer ffe da trijndade nom diuisa nem 
departida» (VC); «porque as obras da 
trindade nõ sõ diuisas nẽ departidas» 
(VC); «todo o regno em si diuiso e 
contra si» (VC); «mas se Sathanas he 
en sy meesmo diuiso como estara seu 
regno» (EE); «Por os phariseus que 
sõ interpretados diuisos e de partidos» 
(VC); «(Nenhuum pode seruir dous 
senhores) diuisos ãtre sy» (EE).

divodo, subs. O mesmo que débito. For-
mas: diuodo (S, 1). Contexto: «negaua 
que nom aviã diuodo comigo» (S).

divórcio, subs. (do lat. divortiu-m). 
Dissolução do casamento. Formas: 
diuorcio (S, 5); diuorçio (S, 4). 
Contextos:  «E diuorciũ he huũ 
apartamẽto legitimamẽte feyto de marido 
e molher, ou diuorcio he apartamẽto das 
võtades» (S); «E quãdo este diuorcio 
se ha de fazer por que ho homẽ he 
frio de natura e a molher pede ser 
feito departimẽto ha se de fazer ẽ esta 
maneyra» (S); «foy feito diuorçio no 
matrimonio» (S); «he pedido ser feito 
diuorçio antre elles» (S).

divulgar, vb. (do lat. divulgare). Tornar 
público; dar a saber. Formas: diuulgada 
(EE, 2); diuulgado (EE, 1); diuulgar (EE, 
2); diuulgasse (EE, 1); diuulgaua (EE, 
1); diuulgauã (EE, 1); foy diuulgado 
(EE, 1). Contextos: «ca a ffe catholica 
diuulgada e derramada he per todo o 
mundo» (EE); «aa ensynãça diuulgada 
pello mũdo» (EE); «honde primeiro se 
preegou o euãgelho e dy a outros logares 
diuulgado por os discipollos» (EE); 
«e fallassem em todallas linguas para 
diuulgar ho euangelho» (EE); «prouasse 
sua ffe e cõstãcia e depoys de prouada a 
diuulgasse» (EE); «punyra a Zacharias 
e o liurara (Se diuulgaua)» (EE); «e ẽ 
todallas mõtanhas de Judea se diuulgauã 
todas estas pallauras» (EE); «Mas este 
nome foy diuulgado pello ãjo aa meesma 
Maria e Joseph» (EE).
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dizedoiro, adj. (de dizer + -doiro). Que 
é dito. Formas: dizedoyras (VC, 1). 
Contexto: «E poõe çinco cousas das 
pessoas diuinaaes que sam per ordẽ 
tocadas em as cousas afundo dizedoyras» 
(VC).

dízemo, subs. O mesmo que dízimo. 
Formas: dizemos (S, 5); dyzemos (S, 1). 
Contextos: «que lhes paguẽ os dizemos 
das taees posissõees» (S); «Outros a y 
que reçeben despensaçõ, asy como no 
voto e os dizemos» (S); «O .xvj. que 
deixã aos monjes teer ygrejas, dizemos 
e dinheyros con autoridade dos ssanctos 
padres» (S); «O nono que non pagam 
os dizemos nẽ premiçias segũdo deuẽ» 
(S); «dos dyzemos e premiçias, çensos e 
trebutos» (S).

dizente, subs., adj. (do lat. dicente-m, 
part. presente do verbo dicere). Que ou 
o que fala; dizedor. Formas: dizemte 
(VC, 1); dizente (VC, 1); dizentes (TC, 
1); dizẽte (VC, 2). Contextos: «Tu sem 
saluço poderas ouuyr a Christo dizemte 
aa madre» (VC); «aquello que dicto he 
per o propheta Zacharias dizente» (VC); 
«Nem os dizentes nem outros que se 
ẽfĩgem que o sabem» (TC); «ouçamos 
entom Christo dizẽte» (VC); «pois que 
ha hy processo do verbo ou palaura da 
parte do dizẽte» (VC).

dizer, vb. (do lat. dicere). Expor; afirmar; 
proferir; mencionar; referir. Formas: as 
dicto (S, 1); as dito (S, 1); auees dito 
(HV); auer dito (VC, 1); auia dicta (VC, 
1); auiã dictas (VC, 1); auia dicto (VC, 
12; EE, 3); auiã dicto (VC, 1); auia dita 
(VC, 1); auia ditas (VC, 1); auia dito (S, 
1; VC, 4); auia ditto (VC, 1); avia ditas 
(VC, 1); di (VC, 1); di me (VC, 1); dicta 
(SG, 1; S, 3; TC, 1; VC, 60; EE, 15); 
dictas (SG, 6; S, 8; VC, 66; EE, 17); 
dictas foram (VC, 1); dictas sam (VC, 
1); dictas sõ (VC, 1); dictas som (S, 1); 
dicto (SG, 1; S, 16; VC, 91; C, 1; EE, 
18); dicto auia (VC, 1); dicto era (VC, 
1); dicto he (SG, 1; S, 9; VC, 45; EE, 3; 

RP, 1); dictos (SG, 8; S, 4; VC, 35; C, 1; 
EE, 5); diga (S, 17; TC, 7; VC, 20; HV, 
1; C, 9; EE, 6); digã (S, 1; VC, 10); 
digaaes (VC, 1; EE, 1); digaes (HV, 1; 
C, 1); digalhe (S, 4; TC, 2); digam (S, 1; 
TC, 2; VC, 2; C, 4; EE, 3); digamos (S, 
1; VC, 17); digamus (TC, 1); digas (VC, 
9; EE, 2); digo (S, 6; TC, 11; VC, 174; 
HV, 7; EE, 85; RP, 8); digo vos (VC, 3; 
EE, 10); digote (S, 1; HV, 1); digouos 
(S, 1; EE, 3); digua (S, 2; VC, 36; EE, 
1); diguã (VC, 16); diguaaes (VC, 4); 
diguam (VC, 6); diguamollo (VC, 1); 
diguamos (VC, 26); diguamoslhe (VC, 
1); diguas (VC, 11); diguo (VC, 1; EE, 
1); dilhes (EE, 1); dira (S, 42; TC, 2; VC, 
27; EE, 6; RP, 1); dirã (S, 1; VC, 8; HV, 
1; EE, 2); diram (S, 3; VC, 5); diran (EE, 
1); diras (S, 3; TC, 1; VC, 23; C, 1; RP, 
1); direi (VC, 1; EE, 1); diremos (TC, 2; 
VC, 13; EE, 4); direy (S, 11; TC, 1; VC, 
19; HV, 1; EE, 4); diria (S, 1; VC, 3; EE, 
2); diriã (VC, 3); diriam (VC, 2); dirõ 
(TC, 1; VC, 1); dirom (VC, 2); dis (S, 1; 
VC, 1); dise (S, 61; TC, 10; VC, 23; EE, 
3); dise lhe (VC, 1); diseesse (VC, 1); 
diselhe (S, 1; TC, 3; VC, 17); diselhes 
(S, 3; VC, 21; EE, 1); disellhes (EE, 1); 
disemos (C, 1); disendo (VC, 1); diser 
(S, 17; TC, 4; VC, 2; C, 1; EE, 2); disera 
(S, 1; TC, 1; VC, 44); diserã (VC, 2); 
diserẽ (S, 1; TC, 2; VC, 2; C, 1); diserem 
(S, 1; VC, 1); diseremos (VC, 1); diseres 
(VC, 1); disermos (VC, 4); diserõ (VC, 
25; EE, 3); diserõlhe (VC, 1; EE, 2); 
diserom (S, 2; TC, 1; VC, 22; EE, 1); 
diserom lhes (VC, 2); diseromlhe (VC, 
1); diseron (S, 3); disese (S, 29; VC, 1); 
disesem (S, 1); disesen (S, 1); disesse (S, 
12; VC, 37; EE, 3); disessẽ (VC, 2); 
disessem (VC, 5); disessen (VC, 1); 
diseste (S, 6; TC, 1; VC, 12); disestes (S, 
1); dislhes (EE, 1); disse (S, 109; TC, 50; 
VC, 805; HV, 88; C, 3; EE, 477); disse 
lhe (VC, 14; HV, 11; EE, 4); disse lhes 
(VC, 19; HV, 3; EE, 4); disse lho (VC, 
1); disse o (VC, 1); disse te (VC, 1); 
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disselhe (TC, 1; VC, 63; HV, 15; EE, 
102); disselhes (VC, 56; HV, 2; EE, 71); 
disselho (VC, 1); dissemos (VC, 5; C, 2; 
EE, 3); disseo (VC, 2; EE, 1); disser (S, 
3; TC, 7; VC, 13; HV, 1; EE, 11); dissera 
(TC, 1; VC, 33; EE, 6); disserã (VC, 1; 
EE, 3); disserẽ (S, 2; VC, 5); disserem 
(TC, 1; VC, 1; EE, 4); disseren (S, 1); 
disseres (VC, 4; EE, 1); dissermos (VC, 
1); disserõ (S, 1; VC, 29; HV, 17; EE, 
13); disserõ lhe (VC, 10; HV, 1; EE, 1); 
disserõlhe (VC, 2; HV, 4; EE, 14); 
disserom (TC, 1; VC, 11; EE, 19); 
disserom lhe (VC, 2); disseromlhe (VC, 
3; EE, 8); disseron (S, 1; EE, 1); 
disseronlhe (EE, 1); disserõno (TC, 1); 
dissese (S, 9; VC, 1; EE, 1); dissesẽ (TC, 
1); dissesem (S, 3); dissesemos (TC, 1); 
dissesse (S, 7; VC, 288; HV, 1; EE, 32); 
dissessẽ (VC, 15); dissessem (VC, 47; 
HV, 1; EE, 5); dissessemos (VC, 2); 
dissessen (EE, 1); dissesses (VC, 2); 
disseste (VC, 6); dissestes (VC, 1; EE, 
1); dissilhes (EE, 1); dississe (VC, 2); 
disso (S, 1); dita (S, 5; VC, 18; HV, 1; 
C, 85; EE, 4); dita he (VC, 1); ditas (S, 
4; TC, 2; VC, 29; C, 58; EE, 3; RP, 1); 
ditas sõ (VC, 1); ditas som (TC, 1; VC, 
1); dito (S, 8; TC, 1; VC, 33; C, 82; EE, 
3); dito he (S, 11; TC, 7; VC, 16; C, 12; 
EE, 2; RP, 3); ditos (S, 2; VC, 16; C, 
113); ditos hey (TC, 1); ditos som (TC, 
1); ditta (VC, 1); ditto (VC, 3); ditto he 
(VC, 1); dittos (VC, 2); dixe (HV, 1); 
dixelhe (HV, 2); dixer (S, 1); dixessem 
(VC, 1); dixi (TC, 1); dixy (TC, 1); diz 
(S, 648; TC, 86; VC, 3772; HV, 1; C, 4; 
EE, 1080; RP, 6); diz lhe (VC, 2); diz me 
(VC, 1); dize (S, 1; TC, 2; VC, 38; EE, 
10); dizẽ (S, 94; TC, 12; VC, 149; HV, 
1; C, 2; EE, 13); dize a (VC, 1); dize lhe 
(VC, 3; EE, 1); dize me (VC, 3; HV, 2); 
dize mo (VC, 1); dize nos (VC, 1; EE, 
1); dize o (VC, 1); dize se (VC, 7); dizea 
(VC, 1); dizede (VC, 4); dizẽdo (S, 39; 
TC, 8; VC, 355; HV, 4; C, 2; EE, 96); 
dizẽdo lhe (VC, 4); dizẽdo lhes (VC, 4); 

dizẽdo se (VC, 1); dizẽdo te (VC, 1); 
dizẽdoa (VC, 2; EE, 1); dizẽdolhe (TC, 
1; VC, 9; EE, 3); dizẽdolhes (VC, 12; 
EE, 2); dizẽdonos (EE, 1); dizẽdoo (VC, 
1); dizee (S, 1; VC, 9; HV, 2; EE, 4); 
dizeẽ (S, 3); dizee lhe (VC, 1); dizee me 
(VC, 1); dizeei (EE, 1); dizeelhe (VC, 
1); dizeem (TC, 1); dizeeme (VC, 1; EE, 
1); dizeemos (S, 1); dizeeo (VC, 1); 
dizees (S, 1; VC, 18; HV, 2; EE, 10); 
dizelhe (TC, 3; VC, 3; EE, 1); dizẽlhe 
(VC, 1); dizelhes (EE, 1); dizello (S, 1; 
VC, 2); dizem (S, 89; TC, 5; VC, 112; 
C, 4; EE, 16); dizem lhe (VC, 1); 
dizemdo (S, 3; TC, 2; VC, 6; EE, 2); 
dizemdolhe (TC, 1); dizemdolhes (TC, 
1); dizeme (VC, 1); dizemo (VC, 3); 
dizemos (S, 6; TC, 4; VC, 44; C, 2; EE, 
7); dizemse (EE, 1); dizemsse (S, 2); 
dizen (S, 88; EE, 1); dizen se (VC, 1); 
dizendo (S, 42; TC, 8; VC, 335; HV, 2; 
C, 2; EE, 182); dizendo lhe (VC, 2); 
dizendo lhes (VC, 3); dizendo me (VC, 
1); dizendo nos (VC, 1); dizendo vos 
(VC, 1); dizendolhe (S, 1; VC, 15; EE, 
5); dizendolhes (VC, 10; EE, 1); 
dizendosse (VC, 1); dizendouos (VC, 1); 
dizenollo (VC, 1); dizenos (VC, 1); 
dizense (EE, 1); dizensse (S, 1; VC, 1); 
dizeo (S, 5; VC, 3; EE, 1); dizer (S, 387; 
TC, 26; VC, 714; HV, 14; C, 14; EE, 61); 
dizer lhe (VC, 2); dizer lhe ey (VC, 1); 
dizer lheas (VC, 2); dizer lhes ha (VC, 
1); dizer me hes (VC, 1); dizer te ha (VC, 
1); dizerẽ (VC, 6); dizerem (VC, 3); 
dizeres (VC, 3); dizerlhe (S, 1; EE, 1); 
dizerlhes (VC, 1); dizermos (VC, 1); 
dizerse (S, 1; VC, 1; EE, 1); dizes (TC, 
1; VC, 26; EE, 10); dizese (S, 17; VC, 
12; EE, 12); dizẽse (S, 3; EE, 1); dizesse 
(S, 16; VC, 26; EE, 7); dizẽsse (S, 1; EE, 
1); dizey (EE, 4); dizeylhe (EE, 1); 
dizeyme (EE, 1); dizia (S, 35; TC, 1; VC, 
168; HV, 4; C, 1; EE, 27); diziã (S, 3; 
TC, 1; VC, 119; HV, 2; EE, 13); dizia 
lhe (VC, 1); dizia lhes (VC, 1); diziã nas 
(VC, 1); diziã se (VC, 1); dizialhe (VC, 
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3); diziãlhe (VC, 2); dizialhes (VC, 3; 
EE, 4); diziam (S, 5; VC, 53; EE, 16); 
diziam lhe (VC, 1); diziamlhe (VC, 2); 
diziamlhes (VC, 1); dizian (S, 3; EE, 1); 
diziãno (VC, 1); dizianse (S, 1); dizias 
(S, 1; VC, 2); diziendo (VC, 1); dizlho 
(EE, 2); dizya (S, 3; HV, 1); dizyam (S, 
1); djgam (EE, 1); dycta (S, 1); dyctas 
(S, 1); dycto (S, 1); dyga (S, 5; TC, 1); 
dygalhe (S, 1); dygam (S, 1; EE, 1); dygo 
(S, 1; TC, 1; EE, 1); dyra (S, 7); dyras 
(VC, 1; EE, 1); dyres (S, 1); dyrey (S, 
2); dyse (S, 3); dyserem (TC, 1); dysese 
(S, 1); dysesse (S, 1); dysse (S, 7); 
dysselhe (EE, 1); dysser (S, 1; TC, 1); 
dysserõ (EE, 1); dysseromlhe (EE, 1); 
dyssese (S, 4); dyta (S, 2; EE, 1); dytas 
(S, 4); dyto (S, 2; VC, 1); dyto he (S, 5); 
dytos (S, 3); dyz (S, 33); dyzẽ (S, 2; EE, 
1); dyzelo (S, 1); dyzem (S, 7); dyzemdo 
(S, 1); dyzen (S, 3); dyzendo (S, 1; EE, 
1); dyzendoa (S, 1); dyzer (S, 16; EE, 1); 
dyzerlhe (TC, 1); dyziam (S, 1); dyzya 
(S, 1); era dicto (VC, 2; EE, 5); erã dictos 
(VC, 2; EE, 1); erã ditas (VC, 1); era dito 
(VC, 4); eram dictos (EE, 1); eram ditos 
(EE, 1); ffoy dicto (S, 1; EE, 12); foi dito 
(S, 1); foj dito (VC, 1); for dicto (VC, 
2); for dito (VC, 1); for dyto (S, 1); forã 
dictas (VC, 1); fora dicto (VC, 6); fora 
dita (VC, 1); forã ditas (VC, 1); fora dito 
(VC, 4); forem dictos (VC, 1); forõ dictas 
(VC, 4; EE, 2); forõ dictos (VC, 3); 
forom dictas (VC, 7); forom dictos (EE, 
2); forom ditas (VC, 3); foron dictas (EE, 
1); foron ditas (S, 1); foron dytas (S, 1); 
fosen ditas (S, 1); fosse dicta (VC, 1); 
fosse dicto (S, 1; VC, 3); fosse dito (VC, 
1); fossem dictas (VC, 1); fossem dictos 
(VC, 1); foy dicta (S, 1; VC, 2; EE, 1); 
foy dicto (S, 17; VC, 38); foy dita (S, 1; 
VC, 3; HV, 1); foy dito (S, 12; TC, 1; 
VC, 14; EE, 1); foy dycto (S, 1); foy dyto 
(S, 14); foy lhe dicto (VC, 2); foy lhe 
dito (VC, 4); foylhe dito (VC, 1); ha 
dycto (S, 1); hã dictos (VC, 1); he dicta 
(S, 11; VC, 13; EE, 14); he dicto (S, 39; 

VC, 57; EE, 29); he dita (S, 7; VC, 6); 
he dito (S, 30; TC, 2; VC, 21; C, 3; EE, 
3); he djto (S, 1); he dycto (S, 2); he dyta 
(S, 1); he dyto (S, 39); he nos dicto (VC, 
1); ouue dictas (VC, 1); ouue dicto (VC, 
2; EE, 1); ouue ditas (VC, 1); ouue ditto 
(VC, 1); ouuemos dito (VC, 1); ouuera 
dicto (EE, 1); ouuesse dictas (EE, 1); 
ouuesse dicto (EE, 2); ouuo dictas (VC, 
1); sã dictas (VC, 1); sam dictos (VC, 1); 
sam ditas (VC, 2); sam ditos (VC, 1); 
seer dicta (S, 3; VC, 10); seer dictas (VC, 
4); seer dicto (VC, 18; EE, 1); seer dictos 
(VC, 3); seer dita (VC, 2); seer ditas (VC, 
1); seer dito (TC, 1; VC, 8); seer dyta (S, 
1); seer lhe a dicto (VC, 2); seera te dicto 
(EE, 2); seerẽ ditas (VC, 2; EE, 1); 
seerlhea dicto (VC, 1); seia dito (TC, 1); 
seja dicta (VC, 2); seja dicto (VC, 11); 
seja dita (S, 1; VC, 2); sejã dictas (S, 1); 
seja dito (VC, 1); sejam dyctas (S, 1); 
ser dicta (S, 1); ser dicto (S, 1); ser dita 
(VC, 1); serã dictas (VC, 1); sera dicto 
(VC, 3); sera dito (VC, 1); serom dictas 
(VC, 1); sõ dictas (VC, 3); sõ dictos (EE, 
1); sõ ditas (S, 1); som dictas (S, 1; VC, 
16; EE, 5); som dictos (S, 2; VC, 8; EE, 
7); som ditas (VC, 10); som ditos (VC, 
5); som dyctos (S, 1); som dytos (S, 1); 
som vos dictos (VC, 1); son dictos (EE, 
1); son ditas (S, 2; EE, 1); son ditos (S, 
1; EE, 1); ssom dictas (S, 1); sson dictas 
(S, 1); teẽs ditas (HV, 1); teuesse dito 
(EE, 1); tinha ditas (HV, 3). Contextos: 
«tu me as dicto e çertificado» (S); «ou 
de Gonçalo teu senhor me as dito» (S); 
«de todas estas cousas que me auees dito 
creo eu firmemẽte» (HV); «pouco se 
mostraria auer dito nẽ spremeria sua 
sanctidade» (VC); «ouuerõ nembrança 
da pallaura que elle ante auia dicta» 
(VC); «porque tres cousas auiã dictas de 
Christo» (VC); «disse lhe assi como 
Martha auia dicto» (VC); «o qual elles 
auiã dicto ãte da questo» (VC); «a qual 
cousa o senhor auia dita ja ante» (VC); 
«mas por tãto auia ditas todas as cousas 
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susoditas» (VC); «foylhe posto este 
nome que ho angeo lhe auia dito» (S); 
«aquelle que lhe auia ditto que o negaria 
ãte que o neguasse» (VC); «porque lhe 
avia ditas todas cousas que fezera» 
(VC); «di tu primeiro as maldades por 
tal que sejas justificado» (VC); «di me 
tu se pervẽtura alguũ principe do 
emperador de Roma visse cõbater a 
cidade de Roma a seus jmijgos» (VC); 
«leyxẽ de prosseguir a dicta comquista» 
(SG); «empero sem esta dicta emtemçom 
deue a confirmar com aquellas cousas 
que ẽ dereyto sõ scriptas» (TC); «Que 
sobre as dictas cousas e cada hũa dellas 
os dictos Reis e seus socessores» (SG); 
«e aas vezes recõtauam e repetiam algũas 
que leixauam e replicauam algũas que ja 
dictas foram» (VC); «por tal que em 
estas cousas que dictas sam  nõ 
defendamos e fauorezimos mas a 
desobediẽcia cõtendẽdo per razões» 
(VC); «fez creer as cousas que dictas sõ» 
(VC); «Creer a Deus he creer as cousas 
que dictas som per Deus e pellos 
prophetas» (S); «aveer aleuãtamẽto do 
dicto imterdicto» (SG); «ouue aquelle a 
que dicto auia que nũca o cõprenderia» 
(VC); «fica ajnda por cõprir das 
scripturas que ante dicto era» (VC); 
«esperta a peçonha segundo dicto he» 
(RP); «diz çertas bençõees sobre os 
dictos anees e dinheyros» (S); «nõ diga 
porem outro doesto mas sofrao muy 
bem» (TC); «e ffazen que lhes digã as 
amysas açerca de suas camas» (S); «Ca 
digo vos que non me verees mais atee 
que digaaes beẽto he o que veẽ em nome 
do senhor» (EE); «Eu vos rogo que me 
digaes dõde soees» (HV); «nom despreze 
porem sua confissom mas digalhe que 
ieiũe e que esmole» (TC); «quando 
disserem a missa digam hua oraçom de 
Sancta Maria» (TC); «asi ha mester que 
cada dia digamos esta oraçõ» (S); «Ergo 
digamus que o ha do diaaboo emmiigo 
he de todo o linhagẽ humanal» (TC); 

«Outrosy digo que crer pelos ẽcamtadores 
he outrosy de pouco siso» (TC); «digo 
que esto pode aqueçer por duas causas» 
(RP); «digo vos eu que deus pode destas 
pedras» (VC); «e digote que tã pouco 
auerey merçee de ty» (HV); «E digouos 
que nehuũ daquelles homeẽs que foron 
chamados comera minha çeea» (EE); «se 
pode homẽ sse confessar que digua outro 
sseus pecados» (S); «e outros diguã o 
cõtrayro» (VC); «atees que diguaaes 
beẽto he aquelle que veẽ ẽ nome do 
senhor» (VC); «O certas eu ho vejo ja 
ajnda que mo nom diguam que Johane 
he seu nome» (VC); «e diguamollo toda 
via porque por o nosso elle teue por bem 
de o dizer» (VC); «e diguamos ao 
presente que a pallaura saae da boca de 
deos» (VC); «e diguamoslhe. A ty disse 
o meu coraçõ» (VC); «e diguas aquello 
que scripto he nos Canticos» (VC); 
«Pello qual te diguo que lhe som 
perdoados muitos peccados porque 
muito amou» (VC); «vay a meus jrmaãos 
e dilhes que vou açima a meu padre» 
(EE); «dira no dia do iuyzo com os 
outros sanctos a palaura que dise o 
propheta Dauid» (TC); «Mas dira alguũ» 
(RP); «dos que adiãte se dirã» (S); «E 
premeiramente sse diram as duuidas que 
podem naçer açerqua da forma» (S); «E 
nõ diran mays» (EE); «O oitauo 
mãdamento he: Nõ diras testimunho 
falso» (TC); «direi aos segadores .s. aos 
anjos» (EE); «certamente diremos que 
este tal que de todo despreça a todas as 
cousas» (TC); «E direy o senhor o que 
he escripto pelo propheta» (TC); «eu te 
diria que fezesses taees cousas» (S); «e 
elles pervẽtura diriã de que viueremos 
depois que tirarmos de nos todallas 
cousas» (VC); «per ventura os discipollos 
diriam. porque razom stamos nos aqui 
continuadamente tãto» (VC); «aqueles 
dirõ e cõprirõ suas uoõtades çuias» (TC); 
«E o dia do juizo os padres dirom aos 
filhos que elles som perdidos e 
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dampnados por o amor e affeyçom sua» 
(VC); «Segundo dis Santo Agostinho» 
(S); «E dis mais que se hũa vez tu 
ouueres husança de bẽ dizer» (VC); «A 
segũda se dise que amaua alguem e nõ 
era asy» (TC); «E como o senhor 
conhoçeo que Pedro o amaua dise lhe 
logo o fruto que auia dauer da quelle 
amor» (VC); «assy como se diseesse que 
os amoestaua fazer peendença» (VC); 
«el rey mãdouo chamar e diselhe» (TC); 
«ou lhes rrespondy e diselhes mal e tirey 
a outros que lhes nõ fezesẽ bẽ» (S); «e 
disellhes, o homẽs de dura cabeça e que 
nom tẽdes mouidos os corações nẽ os 
ouuidos» (EE); «disemos no sexto 
mãdamẽto o que nos pareçeo neçessario» 
(C); «E aquello desere disendo» (VC); 
«se diser que sy mandelhe que hos torne 
aquel que lho deu» (TC); «que ẽdusesẽ 
duas testemunhas falsas que o acusasẽ 
que disera mal de Deus e delrey» (TC); 
«E se per uẽtura lhe diserẽ algũa cousa 
de doesto, nõ diga porem outro doesto» 
(TC); «cantas despois da cumunhõ como 
se diserem em no começo» (S); «e se 
diseremos que a maneira e mesura do 
corpo do senhor hã de seer tornados os 
corpos todos» (VC); «eu ouça cõ prazer 
o conuite cõ os teus ellectos quando 
diseres» (VC); «nẽ façamos prouaçõ do 
que disermos per muytas juras» (VC); 
«ysto ouuido diserõ, o tẽplo de paz sen 
fyn durara» (EE); «e diserõlhe: somos 
porvẽtura nos çegos» (EE); «se retraeo 
ou disse mal dalguẽ ou de boamẽte ouuio 
a aqueles que mal diserom» (TC); «E 
diserom lhes os outros» (VC); «E 
diseromlhe. Se aqueste nom fosse 
malfeitor» (VC); «desque os judeus 
diseron: cruciffige, crucifige, crucifige, 
atta que ho crucificaron» (S); «E ho papa 
ssan Gregorio estabeleçeo que se disese 
o pater noster na missa» (S); «e que se 
disesem tres missas dia de natal» (S); «ou 
fose condenado per testemunhas que 
disesen o que ouuiran dizer» (S); «E 

despoys que foy estabeleçydo pella 
ygreja que o diachono disesse  o 
Euãgelho» (S); «Itẽ se mil milhares de 
missas disessẽ por ty» (VC); «assy como 
se disessem as animallias brutas teẽ 
lugares em que se scondã» (VC); «se 
podes tira as doores que padeçes. como 
se disessen. mas nõ podes» (VC); 
«fizeste ou diseste algũa coussa aa honrra 
e louuança do mũdo» (S); «Visti per aqui 
hir tal homẽ, e tu com piedade lhe diseste 
nom, mĩtisti pecaste» (TC); «chama a 
suas amigas e vizinhas e dislhes, tomaay 
prazer comigo» (EE); «dõde acussou ou 
denũçiou ou disse mall» (S); «Se fez ou 
disse algũa cousa por auer louuor dos 
homeẽs» (TC); «E disse lhe ẽtom» (EE); 
«e disse lhes, quaaes quer cousas 
ĩpossiues aos homeẽs son possiues a 
deus» (EE); «mas disse lho como 
aquelles que cõ nosco» (VC); «E veyo 
Philipe e disse o a Andre» (VC); «disse 
te que seguisses» (VC); «E falou Deus 
ao propheta Elias e disselhe» (TC); «e 
disselhes, que lhe dessem cõselho» 
(HV); «E nõ lhe avondou o açenamento 
mas disselho» (VC); «polla qual como 
dissemos somos obrigados a pugnar» 
(C); «Veeo Philippe e disseo a Andre» 
(EE); «depois que lhe esto asy disser 
somariamente emtom pregũte pelo 
meudo por cada hũa das ditas cousas» 
(TC); «dissera Ihesu Christo se aquel 
que cobiiça a molher ia fornigou ẽ seu 
coraçom» (TC); «disserã que auiam 
fingido a ffe cõ prudẽçia e astuçia» (EE); 
«E se disserẽ que he conuinhauel e que 
pode ser conheçida de varõ» (S); «e 
quando disserem a missa digam hua 
oraçom de Sancta Maria» (TC); «quãtas 
colectas se disseren» (S); «e nõ lhe 
disseres nem lhe fallares que se guarde 
ho maao de seu camynho» (EE); «E 
requeiramos nõ pera nos seer obediẽte 
ao que lhe dissermos por castigallo» 
(VC); «e disserõ aa raynha de Affrica» 
(HV); «e disserõ lhe como elles queriã 
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hir a sua casa do alcaide» (HV); «e 
disserõlhe os judeus. que signal nos 
demostras porque estas cousas fazes?» 
(VC); «lhe dira aquelo que lo que lhe 
disserom na cõfisom» (TC); «E disserom 
lhe. Omtem aa hora septima o leyxou a 
febre» (VC); «E disseromlhe. Meestre 
como vyeste aqui tu que nom emtraste 
na barcha» (VC); «das pallauras que os 
prophetas e os apostolos e outros sanctos 
doctores disseron» (S); «disseronlhe os 
judeus» (EE); «os seruos do senhor 
uirõno e disserõno a el rey como lhe 
acõtecera» (TC); «E se dissese val, daria 
ocasiõ de quebrantar o voto e de pecar» 
(S); «muito mal dizẽdo de muitos e de 
muitas que eu nõ queria que de mi 
dissesẽ» (TC); «para que dissesem 
graças ha elle» (S); «Outrosy se 
dissesemos que as aues o auiam de saber 
para tal misterio» (TC); «Ho papa 
Thelefforo estabeleçeo que se dissesse ẽ 
a misa» (S); «e per esta terçeira guisa 
amoestou a estes que nõ dissessẽ aquello 
a alguẽ» (VC); «E Titus ẽuiou dous 
caualleyros ao emperador que lhe 
dissessem as pallauras em que Pilatus 
estaua cõ elle» (HV); «assy como sy 
dissessemos» (VC); «para que lhe 
dissessen. (Es tu o que ha de viir)» (EE); 
«mas aĩda que tu mal dissesses doutros 
se o ouuiste delles dizer» (VC); «e 
aquello que lhe disseste bẽ o ouuimos» 
(VC); «e cõdẽpnar vos hã de mẽtira que 
dissestes cõtra my» (VC); «e dissilhes: 
yde tã bem vos outros a mijnha vijnha» 
(EE); «e depois dississe as palauras da 
consagraçom» (VC); «antre as quaees 
disso en esta maneira deuees fazer 
oraçõ» (S); «E toda a noite esteue a 
sancta molher na dita oraçam» (HV); «E 
ajnda per outra aalẽ da que dita he 
emçima» (VC); «pregũte pelo meudo por 
cada hũa das ditas cousas e por as 
circumstamcias delas» (TC); «Estas 
cousas sam assy ditas das causas da 
pestilençia» (RP); «Estas cousas que 

ditas sõ de fora se acreçẽtauã cada vez 
mais» (VC); «Pareçe ergo das cousas que 
ditas som que em cadahũa vestidura foy 
escarneçido o senhor» (VC); «podera 
seer de nos cõ rezom dito e cõ uerdade» 
(TC); «emtõ façase como dito he do 
braço esquerdo» (RP); «por esta diçon 
saligia entendese por cada letera huũ dos 
ditos pecados» (S); «e eso meesmo nos 
casos que ditos hey» (TC); «em aqueles 
casus que ditos som ẽcima» (TC); «som 
quinhoeiros ẽ a ditta caridade» (VC); 
«porque a scriptura o auia ja ditto» (VC); 
«encomẽdou como ja ditto he a vnidade 
da ygreja» (VC); «e assy nos per seu 
exemplo aprindamos os dittos ouciosos 
homẽs» (VC); «Respõdeo Jacob e dixe 
ao mestre salla» (HV); «e Jacob 
respõdeolhe e dixelhe» (HV); «ou a seu 
seruo dixer palauras mais asperas ou 
mais brãdas» (S); «Como se dixessem. 
Se auiees emueja por que se gloriaua seer 
rey» (VC); «Ainda pequey em ueẽdo 
muytas uaydades e loucuras do mũdo e 
muytas sãdices e dixi e ẽ que me deleytey 
e tomey prazer sobeio e desordenado» 
(TC); «maldades que eu fyz e dixy e 
conselhey e consenty» (TC); «E por eso 
diz Sãt Bernardo» (TC); «segũdo diz 
Aristoteles em os metauros» (RP); «esto 
meesmo ao senhor diz lhe assy» (VC); 
«se o tu leuaste diz me onde o poseste» 
(VC); «Vay e dize a el rey Achaz que lhe 
ẽuio dizer que porque fez matar a 
Naboth» (TC); «ponhamos segumdo dize 
Aristotiles» (TC); «e por eso nũca dizẽ 
as cousas que hã de uiinr» (TC); 
«qualquer cousa que ouueres de dizer a 
outrẽ dize a primeiro a ty» (VC); «Dize 
lhe tu que pague» (VC); «Dize me tu que 
sera ysto» (HV); «Se o tu tomaste dize 
mo» (VC); «dize nos pois que te pareçe?» 
(VC); «E se aquelles que o cõtigo 
castigarẽ e amoestarem nẽ ouuir 
corregendo se dize o a ygreja» (VC); 
«empero dize se que padeçẽ os mẽbros» 
(VC); «e a razom porque dizea Remigio 
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fallando assy» (VC); «e bem fazede ou 
dizede rogando por os beẽs» (VC); 
«muito mal dizẽdo de muitos e de 
muitas» (TC); «stãdo ella spãtada cõ a 
saudaçõ do angeo dizẽdo lhe altas vozes» 
(VC); «elle o contou aos fiees dizẽdo lhes 
aquello que vira» (VC); «tal era o regno 
de que elle se nomeara dizẽdo se rey em 
vaão» (VC); «Se tu es atribullado cõsola 
te dizẽdo te o coraçõ cõtrito abaixado 
deus nõ o desemparara» (VC); «ou 
dizẽdoa: ou mostrãdoa com os ypocritas» 
(EE); «e el deitoselhe ẽ terra e dizẽdolhe» 
(TC); «Desy deulho dizẽdolhes (bebee 
daqueste todos)» (VC); «Ante do começo 
desta epistolla escreue ho appostollo no 
prinçipio do capitollo dizẽdonos» (EE); 
«mas todos os que bem viuiam dizẽdoo» 
(VC); «Dizee e decraraee ante Deus 
vossos corações» (S); «Outros dizeẽ que 
oraçon he hũa deuaçom que proçede da 
deuaçon do coraçon» (S); «E se alguẽ 
vos cõtradisser algũa cousa dizee lhe que 
o senhor» (VC); «Dizee me vos outros 
pecadores» (VC); «Dizeei non he mais 
a alma que o comer» (EE); «vos meesmos 
hide e dizeelhe» (VC); «Nota tres 
maneiras de circumstamcias asy como 
dizeem os doutores» (TC); «eu vos 
pregũto jrmaãos e jrmaãs dizeeme que 
vos pareçe seer mais» (EE); «E dizeemos 
que rogue a Deus por nos e por nossos 
pecados nõ nos atreuemos a rogar a 
Deus» (S); «dizeeo vos ẽ lumiosso» 
(VC); «teende no coraçon ho que dizees 
polla boca» (S); «uay e dizelhe que ey 
misericordia cõ ele e lhe perdoo a 
destruiçõ que ouuera de deitar sobre ele» 
(TC); «e dizẽlhe Jesu aquy stas tu» (VC); 
«e em vijndo a casa chama os amigos e 
vizinhos e dizelhes» (EE); «e dizello 
algũas booas perssoas» (S); «A primeyra 
se sabe sofrer o que lhe dizem» (TC); «o 
sacerdote deue deuidir a peemdença em 
esta guysa dizemdo quem taaes pecados 
fez como estes que tu fezeste tamtos anos 
deue de fazer peemdença» (TC); «se foy 

toruado cõtra seu proximo dizemdolhe 
emiurias ou doestos» (TC); «dizemdolhes 
mal e prazame de todo seu mal» (TC); 
«Dizeme porque te queixas cõtigo e 
choras por o mal que passa» (VC); «Que 
cousa he aquella que tu querias teer maao 
dizemo?» (VC); «Veemos nos aynda nas 
cousas corporaaes que aquella cousa que 
dizemos dereita, que ha todallas partes 
iguaaes e non se inclina mais da hũa 
parte que da outra» (TC); «dizemse 
ryquezas de maldade» (EE); «dizemsse 
noue vezes por noue maneiras» (S); «A 
sexta amtes da oraçom que dizen: post 
comunicacionem» (S); «E dizen se as 
pijas de pedra» (VC); «Itẽ pequey 
dizendo muyto mal de muytos e de 
muytas» (TC); «Segundamẽte declara a 
distinçom pessoal do padre e do filho 
dizendo» (VC); «porque era tybyo ou 
frio na ffe dizendo lhe» (VC); «e os 
castiguam dizendo lhes booas cousas» 
(VC); «Confessastes ja que eu era homẽ 
dizendo me seer filho de Dauid» (VC); 
«porque somos dorminhoços dizendo 
nos» (VC); «dizendo vos que cõuijnha 
que o filho da virgẽ fosse traydo em as 
maãos dos pecadores» (VC); «dizendolhe 
que non sse comfesa ao homẽ mais a 
Deus» (S); «como escolhyã os primeiros 
asseentamẽtos dizendolhes» (EE); «Mas 
dizendosse juntamente serua» (VC); «E 
vos doestarem dizendouos» (VC); «rey 
vngido dizenollo» (VC); «Dizenos ẽ cujo 
poderio fazes aquestas cousas» (VC); 
«Pois dizense os peccados tornar» (EE); 
«E dizensse de neçesidade por que de 
neçessario os deue todo homen de 
rreçeber» (S); «E dizeo quãdo dyz ho 
Evãgelho» (S); «E esto asy feito liexea 
dizer seus pecados» (TC); «aqui entemdo 
dizer das duuydas que açerqua deste 
sacramento podem acomteçer» (VC); 
«De sy ẽ como os misegeiros do 
archisynagogo viessẽ a dizer lhe que sua 
filha era ja morta» (VC); «e dizer lhe ey 
pedindo que me perdoe» (VC); «Tu pois 
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iras a elle e aueras delle compaixõ 
muytas vezes e dizer lheas» (VC); «e 
respõdẽdo el rey dizer lhes ha» (VC); «e 
dizer me hes que eu curey muytos em 
Capharnaũ» (VC); «e dizer te ha filho 
perdoados som teus pecados» (VC); 
«pera dizerẽ pallauras da ffe» (VC); 
«nom ousarõ de cometer o senhor para 
lho dizerem» (VC); «Sandeu que as 
vergonha de dizeres ao homẽ aquello de 
que a nom ouveste em presença de deus» 
(VC); «deue fazer adorar a cruz ao 
enfermo e dizerlhe asi» (S); «querialhes 
esto fazer saber e dizerlhes espidindose 
que ficassem boõa ora» (VC); «Onde nos 
spertamos o nosso desejo em dizermos 
e pedirmos aquesto» (VC); «non podia 
mais altamente seer louuada a caridade 
que dizerse deos» (EE); «Cometese aĩda 
furto na mercaderia uẽdẽdo algũa cousa 
e dizes a teu proximo que tãto te dauã 
por ela e nõ he asy» (TC); «E dizese 
penitençya a penitendo, que quer dizer 
auer homem pesar» (S); «E dizẽse ẽ 
sacreto» (S); «E dizesse satisfacere» (S); 
«Dizẽsse humanas por que pello estudo 
do omẽ se ganhon» (S); «Dizey aa filha 
de Syom» (EE); «dizeylhe que ho senhor 
os ha mester e logo vos leixaram» (EE); 
«senhor se o tomastes dizeyme õde o 
deitastes» (EE); «tiinha ẽ sua maão sete 
strellas e depoys braadaua e dizia» (TC); 
«erã escritas em nome delrey e seeladas 
do seelo que diziã» (TC); «e dizia lhe 
que sy» (VC); «E dizia lhes Jesu esta 
semelhãça» (VC); «e diziã nas ao 
senhor» (VC); «E diziã se ja jazer 
atormentados entõ» (VC); «E dizialhe. 
tu stauas cõ Maria asẽtado aos pees do 
senhor» (VC); «e diziãlhe de Çesar)» 
(VC); «E dizialhes o senhor (A messe he 
muyta. etc.)» (VC); «cramauãho huũ ao 
outro e diziam» (S); «escarneçendo delle 
diziam lhe» (VC); «e diziamlhe louuores 
propheticos» (VC); «diziamlhes (Se tu 
es rey dos judeos como dizias. salua te 
e liurate) da morte» (VC); «Os que hyã 

diamte e os que ho seguian dauan vozes 
e dizian» (S); «e quando lhes pareçia que 
o meestre erraua: diziãno aos discipollos» 
(VC); «e dizianse chaues por dous 
effetos que auiam» (S); «louuastete 
alguũas vezes a alguũ e en fin dizias» 
(S); «quando o quisera toruar e cõselhar 
que nõ padeçe: diziendo» (VC); «dizlho 
duas vezes por mayor afirmaçom» (EE); 
«A segumda he alegrya e desta dizya 
Sam Matheus no Evangelho» (S); «por 
que en tal ora foi cruçificado Jhesu 
Christo polas linguas dos judeus que 
dizyam: crucifige, crucifige» (S); «O 
enuejoso nõ busca que cousa diga 
soomente djgam» (EE); «En a queston 
ençima dycta pode naçer hũa grande 
duuida» (S); «Despois destas coussas 
dyctas, seguese ho Evãgelho» (S); «E 
isto dycto, ho saçerdote em meo do altar 
começa» (S); «compridamente dyga 
todolos seus pecados» (TC); «Aquy 
torne ha palaura ho doente ha Jhesu 
Christo e dygalhe asi» (S); «E se son 
rremisos e negligentes queren que dygam 
que o fazem por aver misericordia de 
seus subditos» (S); «me trigo por acabar 
mays çedo que deuia, em tanto que nom 
dygo o que ey de dizer destĩtamente» 
(TC); «das quaees chaues se dyra no 
sacramẽto da horden» (S); «non dyras 
falso testemunho» (EE); «assy dyres: 
Pater noster quy es in çelis» (S); «Porẽde 
prymeiramẽte dyrey dos artigos que 
cumumẽte sse deuem saber per todos» 
(S); «e cada huũ dyse  huũ e asi 
conposerom o credo» (S); «Item se 
dyserem os menfestados que nom podem 
dar o alheo» (TC); «asi como se dysese: 
Hoc est corpus» (S); «asi como se alçasse 
as mãaos contra ho çeeo ou sse ferisse 
nos peictos ou dysesse: senhor, ave 
misericordia de min» (S); «E a forma he 
estas palauras ẽçima ditas que dysse na 
absoluiçom: E eu te absoluo» (S); «E 
dysselhe Jhesu. Se queres seer perfeito 
vay e vende quanto teẽs e dao a proues» 
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(EE); «quamdo dysser ha missa depoys 
que comsumir o corpo e o sãgre do 
senhor» (TC); «e dysserõ vosso meestre 
non pagou o foro das duas moedas» 
(EE); «dysseromlhe porque nenhuũ nos 
allugou» (EE); «e o costramgesse e 
apremesse que dyssese o que hy sabya» 
(S); «A segũda polla rrazon ençima dyta, 
que seria prijgo de sse derramar» (S); 
«despoys os taees prelados das dytas 
hordens deuen escolher pessoas ydonias» 
(S); «E logo o saçerdote da outro anel 
haa esposa e ella poyno ao esposo no 
dedo dyto que he medycus» (S); «E de 
comer estas coussas segũdo dyto he 
entemdesse em os jejuũs» (S); «E esto 
he quãto aos jejuũs volumptarios de 
çyma dytos» (S); «deue pregũtar e saber 
o saçerdote quẽ era o que pecou por esto 
que dyz que se era homẽ ou molher, 
mamçebo ou velho» (S); «por quanto 
dyzẽ que nele he hũa veea de sangue que 
vay fasta o coraçom» (S); «e se mester 
for a petiçom de denũçialo e dyzelo ao 
bispo» (S); «aynda que alguũs dyzem que 
o liuro non he sustãçia» (S); «duas vezes 
saudou a seus diçipolos dyzemdo: pax 
vobis» (S); «Outros dyzen .xx. anos» (S); 
«e cãtarõ dyzendo» (EE); «ajnda que 
despois en dyzendoa sse lhe foy a 
vomtade em outras partes» (S); «Ou 
como podes dyzer a teu prouximo» (EE); 
«E dyzerlhe que se hos bem comfessar 
comprydamente»  (TC) ;  « todos 
juntamente dyziam o pater noster alta 
voz» (S); «cõtra ho que dyzya Sam 
Lucas» (S); «o qual era dicto duuidoso» 
(EE); «por ysto erã dictos phariseus» 
(EE); «vee agora aquellas cousas que erã 
ditas desto» (VC); «e por outros eram 
dictos apostollos preegadores de 
verdade» (EE); «nom sse acha que ffoy 
dicto» (S); «mais ãte segũdo hy foi dito» 
(S); «aquello que nos foj dito nõ 
queyraaes cuydar das cousas de manhã» 
(VC); «quãdo per o senhor for dicto. 
partijvos de my maldictos» (VC); «qual 

quer que saçerdote que descobrir o que 
lhe for dyto em pendẽça» (S); «per as 
prophecias que forã dictas» (VC); 
«entendendo aquello que fora dicto a 
Pedro da pagua do tributo» (VC); «as 
palauras que lhe forã ditas per o angeo» 
(VC); «e quãdo quer que nos per alguem 
forem dictos alguũs falsos doestos» 
(VC); «a Abraam forõ dictas» (EE); 
«Aqui se podem filhar aquellas 
ensinanças que forom dictas emçima» 
( V C ) ;  « e  a s s y  f o ro m  d i c t o s 
bemauenturados» (EE); «A Abraam 
foron dictas as promessas e aa sua 
semente» (EE); «pera todas aquelas 
cousas que foron dytas emçyma» (S); 
«ou fosen ditas por deuaçom» (S); 
«como quer que a pallaura sua nom fosse 
dicta» (VC); «se fosse dito que em huũ 
momento de  tempo curara  tã ta 
companha» (VC); «para quando depois 
fossem dictas per os sacerdotes» (VC); 
«E a pena do que rreuelase ho que lhe 
foy dicto en confysson» (S); «E des que 
acabou a preegaçõ e o officio foy 
acabado e a missa foy dita o emperador 
mãdou que todos os tẽplos dos ydollos 
e dos diaboos fossem destroydos» (HV); 
«e porque ouue huũ pequeno de temor 
foy lhe dicto de pouca ffe porque 
duuidaste» (VC); «e pero foylhe dito que 
se tornasse aa sua casa» (VC); «Despois 
que o saçerdote ha dycto: dominus 
vobiscũ» (S); «depois que hã dictos 
aquelles cãticos» (VC); «e ten aparelhada 
ha hostia e ho callez cõ o uinho segundo 
he dicto» (S); «na obseruãçia regular a 
qual he dita deserto» (VC); «se faz 
luxuria asy como he dito no sexto 
mandamento» (TC); «estẽ tres anos em 
hũ segũdo suso he djto» (S); «E assy 
quãdo o rrecebemos dos sacerdotes he 
nos dicto» (VC); «como o senhor Iesu 
ouue dictas as palauras deçijma» (VC); 
«E como o principe dos sacerdotes ouue 
ditto. ex que agora ouuistes a blasfemia» 
(VC); «Onde Beda depois que ouuemos 
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dito que o homẽ liure e saão foy do 
demonio» (VC); «E se algũa cousa 
menos eu vos ouuera dicto» (EE); «E 
como ouuesse dictas estas cousas» (EE); 
«e como ouuo dictas aquestas cousas 
desapareceo» (VC); «Estas cousas sã 
dictas do camjnho largo» (VC); «sam 
dictos os pobres» (VC); «e colhemos 
estas cousas assy como presentes sam 
ditas» (VC); «Ca nõ pode seer dicta nẽ 
pensada a vertude e poderio que he en 
as palauras» (S); «non deue nehuũ comer 
fasta seer dyta ha missa e as vesperas» 
(S); «de outra guisa seer lhe a dicto 
aquello» (VC); «e seera te dicto ho que 
te conuem fazer» (EE); «depois de seerẽ 
ditas estas cousas esteue ainda a çidade 
de Jherusalẽ quorenta e dous annos» 
(EE); «e seerlhea dicto. Eu ouue fame e 
nom me destes de comer» (VC); «ãte que 
seia dito na egreia per tres uezes» (TC); 
«por hũa palaura soo que nos seja dicta 
nos emfadamos e anojamos» (VC); «ẽ 
esse mesmo tempo sejã dictas as 
palauras» (S); «mais que por esta ordem 
sejam dyctas que Jhesu Christo as dise» 
(S); «duuidaria alguũ se deue ser dicta 
a misa pellos mininos que depois do 
bautismo morren» (S); «e estas cousas 
serã dictas ao homeẽ per deos» (VC); 
«mas depois lhes sera dito que folguẽ 
dos seus trabalhos» (VC); «Em os quaaes 
as manjnhas e que non geerarom nem 
parirom serom dictas bemauenturadas» 
(VC); «estes sabedores sõ dictos as obras 
da escriptura sancta em quanto pello 
estudo seu percalçam sabedoria» (EE); 
«Ca as palauras que som dictas por 
maneira de emsinamẽto» (S); «E estes 
taees som dytos preuaricatores e son 
infames» (S); «empero som vos dictos 
per os prophetas» (VC); «em duas 
maneiras son dictos tornar os pecados» 
(EE); «Agora deuemos veer de cada hũa 
das cousas que ssom dictas» (S); «sson 
dictas chaues no pular por que ha dous 
effectos» (S); «Tenho grãde menẽcoria 

das pallauras que teẽs ditas» (HV); «e 
como esto teuesse dito (sigueme)» (EE); 
«O emperador esteue pensando toda a 
noite nas pallauras que o seu mestresalla 
lha tinha ditas» (HV).

dizer 2, subs. (do verbo dizer). Palavra; 
dito. Formas: dizer (VC, 1); dizeres (S, 
5; VC, 2; EE, 2). Contextos: «porque o 
dizer de deus he fazer segundo aquello 
que elle disse e som as cousas feitas» 
(VC); «ca ho dizer de deus he fazer» 
(EE); «e vssam de dizeres e jogos 
desonestos» (S); «emcubry por maaos 
dizeres verdadeyros ou mintirosos os 
boos feytos» (S); «e se occupa em 
cãtares vaãs e ẽ dizeres dãpnosos» (VC); 
«Certas forma de mentira tijnham em 
seus dizeres» (VC).

dízima, subs. (do lat. decima-m). Décima 
ou dízimo; contribuição a que estavam 
obrigados a pagar à Igreja todos os 
fiéis cristãos. Formas: dizima (VC, 
5; C, 4; EE, 1); dizimas (TC, 5; VC, 
28; C, 4; EE, 3); dizymas (TC, 1); 
dyzimas (TC, 1). Contextos: «nõ leixar 
de paguar a dizima de cousa» (VC); 
«Estabelleçemos e mandamos que 
açerqua da dizima dos gaados de dez 
cabeças» (C); «os phariseus de muytas 
cousas dauã dizima» (EE); «Item lhe 
deue apreguntar se pagou bẽ a Deus 
as dizimas e as primicias como deuia» 
(TC); «dã tã beẽ as dizimas» (VC); «nõ 
auiã de seer paguadas dizimas» (VC); 
«E a pagua destas dizimas seja feita em 
cada huum anno por dia de Sam Joham 
Bautista» (C); «dan dizimas sacrificios e 
offertas a deus do çeeo» (EE); «A .ix. se 
pagou bem as dizymas» (TC); «absoluote 
pelo poder susu dyto das dyzimas das 
ygreias» (TC).

dizimar, vb. (do lat. decimare). Cobrar 
o imposto da dízima. Formas: dizimã 
(C, 1); dizimaaes (VC, 2; EE, 1); 
dizimaes (VC, 1); dizimar (VC, 1; C, 
8); dizimarem (C, 2); dizimauã (VC, 
3); dizimauam (VC, 1); dizimẽ (C, 1); 
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tenham dizimado (C, 1). Contextos: «por 
que em todas as cousas que se dizimã a 
dinheiro assy como san animalias que 
nom cheguã a dez» (C); «cõfusõ seja a 
vos que dizimaaes» (VC); «dizimaaes a 
ortellaã e o heẽdro e o cominho» (EE, 1); 
«seja a vos outros phariseus que dizimaes 
a mẽta e arruda e todas verças» (VC); «o 
dizimar das cousas myudas nõ o leixar 
per que sõ boas ajnda que sejã menores» 
(C); «hũa honde as ouuer pera dizimar 
e dellas escolha o dono dellas qual lhe 
aprouuer» (C); «E mãdamos ao dito 
abade que lhe asine a hora a que hira ou 
ẽuiara dizimar e que essa vaã» (C); «avia 
desuairados custumes em dizimarem os 
freigueses ho trijgo, çenteo e orjo» (C); 
«nõ soomẽte dizimauã elles o trigo vinho 
e azeite: mas ajnda dizimauã as cousas 
de pouco valor» (VC); «Em outra guisa 
se pode entender .s. que dizimauam 
respecto dos outros dos quaaes enduziam 
a pagar as dizimas» (VC); «e perãte elles 
dizimẽ dereitamẽte» (C); «nom sse pode 
tam tostemente reuoluer pera hyr dizimar 
que elles ja nom tenham dizimado» (C).

dízimo ,  subs. (do lat .  decimu-m). 
Contribuição a que estavam obrigados 
a pagar à Igreja todos os fiéis cristãos. 
Formas: dizimo (C, 14); dizimos (S, 7; 
C, 17); dyzimos (S, 1). Contextos: «esta 
querella foy feita que todos pagassem o 
dito dizimo em graão na heira» (C); «non 
dan as primiçias e dizimos e ofertas aos 
que estan na ygreja que lhes deuen dar» 
(S); «nõ paguã dizimos e foros a quẽ sam 
obrigados» (C); «parte da herdade de 
Deus que son os dyzimos, premiçias» (S).

do, prep. + art., pron. dem. (de de + o). 
Formas: da (SG, 3; S, 1293; TC, 145; 
VC, 10649; HV, 126; C, 244; EE, 2376; 
RP, 52); das (SG, 8; S, 279; TC, 72; 
VC, 2208; HV, 17; C, 102; EE, 415; RP, 
7); do (SG, 5; S, 1337; TC, 145; VC, 
9725; HV, 158; C, 172; EE, 2696; RP, 
48); dos (SG, 3; S, 594; TC, 107; VC, 
5648; HV, 35; C, 186; EE, 1392; RP, 

31). Contextos: «Todo iuiz e prelado da 
sãcta igreia» (TC); «Da cura das almas 
nõ teẽ cuydado» (VC); «as pallauras que 
se cortam do texto tenham diferença da 
glosa» (EE); «Em louuor da santissima 
trijndade, e da gloriosa virgẽ Maria» 
(RP); «e das sete vertudes e das obras 
de misericordia» (S); «absoluote pelo 
poder susu dyto das dyzimas das ygreias 
das quaes te nom recordas» (TC); «a tres 
dias do mes dagosto» (S); «A premeira 
por autoridade do que ha ensynou» 
(S); «fica sospẽso do oficio por huũ 
ano» (TC); «do louuor de deus e da 
saluaçõ dos homẽs nõ auiam cuydado 
alguũ» (VC); «som despẽseiros dos 
sacramẽtos da madre santa ygreja» (S); 
«mas do dyabo e achada dos maoos 
homẽes» (S); «Seguẽse as pregũtas dos 
pecados mortaaes» (TC); «e o filho da 
virgem seera emtregue aos prinçipes 
dos saçerdotes» (EE); «Quarto das 
cõformidades do  coraçom, e dos 
prinçipaes membros» (RP).

doa, subs. (do lat. medieval dona-m, este 
de donare). Doação; oferta. Formas: 
doas (VC, 3). Contextos: «engeytaste 
as joyas e doas da tua redempçõ» (VC); 
«se cõtẽ o juramẽto feito per o outro seu 
e per as doas do altar» (VC); «Onde nos 
Prouerbios se diz as doas do homẽ lhe 
dam caminho largo» (VC).

doação, subs. (do lat. donatione-m). Ato ou 
efeito de doar; dádiva; oferta. Formas: 
doaçam (S, 1); doaçõ (VC, 11; C, 1; EE, 
1); doaçoẽs (SG, 1); doaçom (S, 1; VC, 
4); doaçoões (VC, 2). Contextos: «o 
que fez doaçam satisfez ao senhor da 
coussa» (S); «declarara as cõsciẽçias e 
mereçimentos e dira per doaçõ da gloria 
vijnde ordenados per benefiçio de meu 
padre a percalçar o regno da vida» (VC); 
«E de mays auemos per este mesmo feito 
a dita vẽda, doaçõ, empristido ou em 
alheamẽto» (C); «por graça de doaçõ no 
baptismo» (EE, 1); «Sumario das graças, 
doaçoẽs liberdades deffesas» (SG); «asi 
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como erança de madre ou parente ou 
doaçom que lhe fez outra pesoa» (S); 
«quandoquer que por algũas doaçoões 
dã testimunho falsso cõtra alguẽ» (VC).

doairo, subs. (do lat. medieval donariu-m, 
pelo cast. donaire). Donaire; gentileza; 
garbo. Formas: doayro (VC, 1). 
Contexto: «Nom auia em elle fremosura 
nem doayro» (VC).

dobar, vb. O mesmo que dobrar. Formas: 
dobarey (VC, 1). Contextos: «mas a 
peẽdẽça que per a entrada da relligiõ 
filhey daqui adiãte eu a dobarey. e farey 
ajnda tres vezes mayor atees que ache 
misericordia e graça açerca do muj alto 
deus que he piadoso» (VC).

doblar, vb. O mesmo que dobrar. Formas: 
dobla (S, 1; VC, 3); doblã (VC, 1); 
doblada (VC, 7); doblar (VC, 1); doblauã 
(VC, 1); doblou (VC, 3). Contextos: 
«e tornã outra vez ha dizer ho ofiçio 
asi que se dobla» (S); «E onde se 
dobla esta pallaura em verdade que 
he pallaura de fiuza» (VC); «Aquelles 
doblã os marcos que fazẽ cõ elles boas 
obras» (VC); «aquelle que a demãda 
cõ doblada tençom e desejo» (VC); 
«Deue se ergo doblar cõ todas as 
bẽaventuranças pera seerẽ prouadas per 
ella» (VC); «e pregauãnos e doblauã 
e atauãnos ẽ a frõte» (VC); «Doblou a 
oraçõ: demostrando que a oraçõ ha de 
seer cõtinuada» (VC).

doblez, adj. (do cast. doblez). Duas vezes 
a mesma quantidade; duplo. Formas: 
doblez (VC, 1). Contexto: «mas o 
segundo dia do sabado seguĩte foy ajnda 
auyda por mais solempne acerca delles 
porque entom era festa doblez» (VC).

dobra, subs. (do lat. dupla-m). Antiga 
moeda. Formas: dobra (C, 1); dobras 
(C, 3; EE, 2). Contextos: «por cada vez 
huã dobra douro pera as obras da nossa 
see» (C); «sobre ello em duas dobras 
douro pera as obras da nossa see e nosso 
meirinho» (C); «E outro dia tirou das 
dobras e deu has ao estallajadeiro» (EE); 

«duas dobras» (EE).
dobradamente, adv. (de dobrado + 

-mente). Repetidamente; duas vezes. 
Formas:  dobradamẽte (VC, 1) . 
Contexto: «Ou por tãto falla assy 
dobradamẽte ou duas vezes da paz» 
(VC).

dobramento, subs. (de dobrar + -mento). 
Ato ou efeito de dobrar; repetição. For-
mas: dobramento (VC, 3); dobramẽto 
(VC, 2). Contextos: «E assy o dobra-
mento daquesta palaura. meu deos. deos 
meu. significa a dobrada natureza que 
em elle ha» (VC); «Terceiramente por o 
dobramento do braado e da voz diuinal» 
(VC); «o dobramento e repetiçõ do nome 
he sinal de amor» (VC); «O dobramẽto 
da palaura he comfirmaçõ do tytollo» 
(VC); «aqueste dobramẽto significa a 
eficacia da cruz» (VC).

dobrar, vb. (do lat. duplare). Fazer 
curvar; duplicar; crescer outro tanto; 
repetir. Formas: ha dobrada (VC, 1); 
dobra (S, 3; VC, 13; EE, 1); dobrada 
(S, 1; VC, 31; EE, 4); dobradas (S, 1; 
VC, 2); dobrado (S, 1; VC, 10; EE, 1); 
dobrãdo (VC, 2); dobrados (VC, 1); 
dobrallo (VC, 1); dobram (S, 1; VC, 
1); dobrando (VC, 1; EE, 1); dobrar (S, 
1; VC, 17); dobrarem (VC, 1); dobras 
(VC, 1); dobrase (S, 1; EE, 1); dobrãse 
(VC, 1); dobrassem (VC, 1); dobraua 
(VC, 1); dobrauã (VC, 2); dobrauam 
(VC, 2); dobrauamse (VC, 1); dobrem 
(VC, 1); dobremos (VC, 1); dobres (VC, 
2); dobrou (VC, 3); dobroulhe (VC, 1); 
doubraste (VC, 1); fosse dobrada (VC, 
1); seer dobrado (VC, 1). Contextos: 
«o fogo ha dobrada natureza ou duas 
propriedades» (VC); «E este respõso 
non se dobra nẽ se diz en elle gloria 
patri» (S); «Esto se dobra por amoestar 
mais sua teençõ» (EE); «paresçeria ser 
dobrada exsaminaçom e seria materia 
de error» (S); «Quebrãta o senhor com 
dobrada door» (EE); «E se o que as 
reçebe nõ cũpre, restituas dobradas» (S); 
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«e atadas em huũ vencelho dobradas çem 
vezes» (VC); «auerã plazer dobrado da 
alma e do corpo» (S); «o qual se mostra 
dobrado millagre» (EE); «tãtas vezes 
te açoutey dobrãdo meos pecados e 
anojandote» (VC); «os marcos dobrados 
ou acreçẽtados som os mereçimẽtos 
multiplicados» (VC); «mas dobrallo 
dizẽdo deus deus meu» (VC); «Ca en 
os que sse emprime e poẽe caracter 
non sse dobram» (S); «Dobrando os 
beẽs .s. derramando de mym o bem de 
sabedoria» (EE); «quãtas vezes tornou 
a dobrar ẽ pecado» (S); «e tornar a 
dobrar os beyjos per vezes» (VC); 
«nom se dobrarem sobre hũa meesma 
pessoa e materia» (VC); «tu agora cõ 
pecado da infieldade e dobras a causa 
da minha paixõ» (VC); «E dobrase ho 
ofiçio por que deue rrepitir o desego dos 
sanctos padres» (S); «e assy dobrase o 
bem reçebido» (EE); «os quaaes quãdo 
os mastiguamos na boca dobrãse e 
cresçẽ» (VC); «porque se se dobrassem 
poderia seer crijdo» (VC); «aos quaaes o 
senhor maldizẽdo dobraua esta pallaura 
cõfusom confusom» (VC); «e dobrauã 
e tornauã a braadar» (VC); «agora se 
dobrauam na paixom» (VC); «Se paria 
filha femea dobrauamse estes dias» 
(VC); «por a empressom do carater nom 
se dobrem sollamente» (VC); «nom 
dobremos as peeguadas da primeira 
cõuersaçõ nossa» (VC); «Nom dobres a 
palaura em tua oraçom» (VC); «E duas 
vezes dobrou elle aqueste nome paz seja 
cõ vosco» (VC); «mas ajnda dobroulhe 
os beẽs todos» (VC); «e em adeste ou 
doubraste. deus meu deus meu» (VC); 
«E bem cõuem aquesto misterio que 
a bebragem fosse dobrada» (VC); 
«aquelle pecado pode seer dobrado ou 
nom» (VC).

dobregar, vb. (talvez do lat. duplicare). 
Dobrar; vergar. Formas: dobreguasse 
(VC, 1). Contexto: «e se fosse de seixo 
que se nom britasse e partisse. e se fosse 

de paao que nõ torçesse e dobreguasse 
cõ amor» (VC).

dobrez, adj. O mesmo que doblez. Formas: 
dobrez (VC, 2; C, 1); dobrezes (C, 1). 
Contextos: «E o gimido da peẽdẽça he 
dobrez ou quando fazemos plãto por o 
mal que fazemos» (VC); «Ferua sempre 
o amor dobrez de deus e do proximo» 
(VC); «na terça e quinta feira e sabado 
alguũ santo dobrez, ou festa» (C); «per 
rezam da obseruançia dos dias santos 
dobrezes» (C).

dobro, subs. (do lat. duplu-m). Duas vezes 
a mesma coisa ou duas vezes a mesma 
quantidade. Formas: dobro (TC, 1; VC, 
1; C, 4). Contextos: «E se per uẽtura cõ 
esta poluçõ tãger a outrem faça a peẽdẽça 
ẽ dobro» (TC); «faziã que fossẽ pyor que 
elles em dobro e filho de perdiçõ» (VC); 
«E polla segunda o dobro» (C).

doçar, adj. (de doce + -ar). Doçal; doce. 
Formas: doçar (VC, 1). Contexto: «Oo 
Maria a memoria do teu nome mais doçe 
he que mel e mais saboroso que o vinho 
doçar ou maduro» (VC).

doce, subs., adj. (do lat. dulce-m). Que ou 
o que tem um sabor como o do açúcar 
ou do mel; afetuoso. Formas: doce (S, 
1; TC, 2; VC, 9); doçe (S, 2; VC, 152; 
EE, 7); doces (S, 1; VC, 10); doçes 
(S, 2; VC, 48; EE, 3). Contextos: «e 
julga o sabor das uiandas qual he doce 
e qual he amarga» (S); «a fõte perenal 
nõ lãça de sy per huũ logar agoa doce e 
amargosa» (TC); «quã chorosa visom 
auera a tua muy doce madre nossa 
senhora» (VC); «O quoarto que dizem 
que te fez no deserto saã e doçe donde 
era amarga» (S); «ca meu jugo he doçe 
e a minha carrega leue» (EE); «falando 
e dandolhe doces ou beyjandoa» (S); 
«comia com elle doces viandas» (VC); 
«e desconjuntarom as doçes maãos e 
pees de Jesu Christo» (VC); «comendo 
doçes e dellicados manjares» (EE).

docemente, adv. (de doce + -mente). Com 
doçura; suavemente; afetuosamente. 
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Formas:  doçememte  (VC,  3 ) ; 
docemente (VC, 4); doçemente (VC, 
15; EE, 6); docemẽte (VC, 2); doçemẽte 
(VC, 22; EE, 1). Contextos: «e te 
amamemtou tam doçememte» (VC); 
«aquesta meditaçõ de Christo nom soo 
per sy docemente farta mas ajnda envya 
o homẽ a outro mayor manjar» (VC); 
«confortandoos doçemente» (EE); «em 
quanto entõ visitou docemẽte os seus 
apostollos e discipollos» (VC); «aos 
soberbos poderio de mãdar mas de 
amoestar doçemente» (EE).

documento, subs. (do lat. documentu-m). 
Atestado ou testemunho escrito. Formas: 
documentos (VC, 1).  Contexto: 
«Daqueste artigoo de como foy açoutado 
som auudas dous documentos ou duas 
doctrinas» (VC).

doçura, subs. (de doce + -ura). Qualidade 
do que é doce; suavidade, meiguice. 
Formas: doçura (VC, 91; EE, 4); 
doçuras (VC, 4). Contextos: «Per 
a mãna que auia em sy todo sabor e 
delleyto e toda doçura da uiãda» (VC); 
«podemos consijrar a doçura da terra 
cellestrial» (VC); «assy como a doçura 
dos vestidos: banhos e camas» (EE); 
«que viuẽdo eu em corpo antre as 
desuayradas doçuras da questa vida» 
(VC); «o qual escreueo Johanne amjgo 
special de deus e avondado e abeuerado 
daquellas doçuras» (VC).

doença, subs. (do lat. dolentia-m). 
Enfermidade. Formas: doẽça (VC, 
45; HV, 6; EE, 11; RP, 2); doẽças (VC, 
12; EE, 3); doença (VC, 35; HV, 9; C, 
1; EE, 14); doenças (VC, 10; EE, 11). 
Contextos: «a folguança e o trabalho. 
a doẽça e a jnfirmidade» (VC); «por 
serẽ assi podres causam tal fedor e 
doẽça que muyto empeçe» (RP); «em 
a qual ha doẽça ou chaga apareçer se 
deue de sangrar e abrir a vea» (RP); 
«todos aquelles que auiã algũas doẽças 
e malles» (VC); «ca nas outras doẽças o 
corpo he afadiguado e nom a alma» (EE); 

«o emperador tẽ hũa doença forte e fea 
em seu rostro» (HV); «todos jaziamos 
en terra de mortal doença» (EE); «e 
nõ soomẽte as infirmidades e doenças» 
(VC); «das doenças dos pecados» (EE).

doencio, adj. (talvez de doente + -io). O 
mesmo que doentio. Formas: doencia 
(VC, 1). Contexto: «sera pois se ella 
for louca ou sandia ou gollosa ou 
sanhada ou andeja ou doencia ou braua 
e alleuãtadeira de pellejas» (VC).

doente, subs., adj. (do lat. dolente-m). 
Enfermo. Formas: doemtes (EE, 2); 
doente (S, 2; VC, 16; HV, 2; C, 1; EE, 
7); doentes (VC, 15; C, 1; EE, 17); doẽte 
(TC, 1; VC, 21; EE, 1; RP, 1); doẽtes 
(TC, 1; VC, 13; HV, 1; C, 1; EE, 9). 
Contextos: «todos jaziamos doemtes e 
mortaaes» (EE); «Despois que o doente 
for bem cõfesado e asolto» (S); «e a 
oraçom da ffe saluara ao doente» (EE); 
«e reçebẽ saude os doentes e cõtritos 
de coraçõ» (VC); «começarom em 
carretoões de trazer de todas as partes 
os doentes» (EE); «deitouse em cama e 
soube a raynha como era doẽte» (TC); 
«E por tãto digo que a tal doẽte de 
pestilençia he boõ por alguũs dias mudar 
a camera» (RP); «nom deue de fazer 
outra tardamça moormente aqueles que 
sõ doẽtes» (TC); «e mujtos o seguirom 
dos que erã doẽtes» (VC); «e polla saude 
dos doẽtes» (EE).

doer, vb. (do lat. dolere). Causar dor; 
sofrer; custar muito. Formas: doã (VC, 
1); doas (VC, 1); doẽ (TC, 1); doẽdo se 
(VC, 1); doẽdonos (VC, 1); doeeremos 
(VC, 1); doemdome (S, 1); doendonos 
(VC, 1); doendose (VC, 1); doeo (TC, 
1; VC, 2); doeose (VC, 1); doeosse (VC, 
1); doer (S, 2; VC, 12; EE, 2); doer se 
(VC, 3); doeram (VC, 1); doerẽ (VC, 
1); doeremos (VC, 1); doeres (VC, 1); 
doerias (VC, 1); doermos (VC, 1); 
doernos hyamos (VC, 1); doerse (S, 4); 
doersse (S, 1; VC, 1); doerte (VC, 1); 
doeruosees (VC, 1); doesse (VC, 1); 
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doeu lhe (VC, 1); dooe (S, 2; VC, 8; C, 
1; EE, 3); dõoe (EE, 1); doõe (VC, 1); 
dooẽ (VC, 1); dooẽ se (VC, 1); dooem 
(VC, 2); dooem se (VC, 1); dooendo me 
(EE, 1); dooer (S, 1; VC, 4); dooer se 
(VC, 1); dooerem (VC, 1); dooes (VC, 
1); dooese (S, 1); dooesse (S, 1; EE, 1); 
dooessem (VC, 1); doosse (S, 1); dooy 
(S, 1); doy (S, 1); doya (VC, 8; EE, 1); 
doyã (VC, 1); doya se (VC, 1); doyam 
(VC, 3); doyas (VC, 1). Contextos: «por 
tal que vejã cousa de que se doã» (VC); 
«por tal que de dentro do coraçõ e com 
elle meesmo ajas parte das pẽnas e te 
doas» (VC); «Cõfesese deste pecado se 
se doẽ do bẽ alheo» (TC); «e doẽdo se 
das suas almas» (VC); «teu amo (e eu 
doẽdonos) da perda de ti» (VC); «Como 
pois doeeremos entõ ou como poderemos 
star ante elle» (VC); «Pequey ẽ enveja 
do coraçon doemdome dos beẽs e da 
booa avẽturança de meu proximo» (S); 
«ou quando auemos cõpaixõ dos malles 
dos proximos doendonos delles como se 
fossem nossos» (VC); «E auẽdo delles 
Christo compaxõ e doendose delles por 
os trabalhos em que andarom» (VC); 
«Se se doeo do bem de seu proximo» 
(TC); «e sam Johã nõ se doeo pouco 
da sua partida» (VC); «doeose ou 
asanhouse no spiritu» (VC); «e doeosse 
e arreprehendeose e sayose fora» (VC); 
«nõ se doer dos pecados como deue» 
(S); «alegrar se porque ha door e doer 
se porque nom se dooe sempre» (VC); 
«ca os maaos nom se doeram tanto do 
tormento» (VC); «nõ por se doerẽ da 
injuria seer feyta aa ley» (VC); «E que 
direy mais se nom que nõ nos doeremos 
em aquestas presentes cousas» (VC); 
«se tu nom te doeres da injuria e doesto» 
(VC); «E se esto cada dia pensasses 
cada dia te doerias e chorarias por os 
pecados» (VC); «e espertaste a nos 
doermos dos pecados» (VC); «Certas se 
nos ẽ no corpo steuessemos sem duuida 
doernos hyamos» (VC); «Misericordia 

he doerse homẽ da cuyta e miseria de 
sseu proximo e christãao» (S); «como 
quer que enueja he doersse do ben de 
seu proximo» (S); «como o visses jazer 
em este leito deuias doerte delle» (VC); 
«e doeruosees por me partir de vossos 
olhos corporaaes e vista» (VC); «quãtos 
som os seus pecados e quã torpes e 
graues e doesse delles» (VC); «e doeu 
lhe hũa ferida graue» (VC); «mays que 
por descarreguar as cõçiençias dos ditos 
abades que lhes dooe muito pouco» 
(C); «non chora nẽ se moue de piedade 
nem se dooe» (EE); «porque nom se 
dõoe da offensa» (EE); «tanto se alguẽ 
menos doõe por auer mingoa das cousas 
eternaaes» (VC); «mas mostrãdo que 
se dooẽ da morte que ouuerõ os dictos 
prophetas» (VC); «e dooẽ se da pena 
daquelles que amarõ sem proueito» 
(VC); «mas ay que muytos se dooem 
mais da perda das cousas passadoyras» 
(VC); «despois que peccam dooem se 
do pecado» (VC); «dooendo me do seu 
mal» (EE); «deuesse dooer por que o 
cometeo» (S); «mas deuia dooer se cõ 
o vestido que allegrarse» (VC); «Esto 
nõ se faz por os pecados nõ dooerem e 
morderẽ mas porque a alma que peca nõ 
tem sentido» (VC); «Porque te dooes tu 
ou queres doer» (VC); «e dooese de seu 
mal» (S); «e dooesse de sua ausençia» 
(S); «O que se arrepende dooesse do 
peccado e gosta da door» (EE); «assy 
foy causa posiuel que os angeos boos 
se dooessem da morte do seu senhor» 
(VC); «e sse alguũ quer seer seu ygual 
doosse, e deste door naçe a enueja» 
(S); «quamdo se homẽ dooy do dapno 
e males e aversydades» (S); «Ou depois 
do pecado nõ me doy delle» (S); «ou 
me doya a cabeça» (VC); «O qual tanto 
se doya da morte do seu padre chamado 
Bel» (EE); «Pensa pois como se doyã 
Pedro e Johãne quando participauã» 
(VC); «Doya se a bemdicta virgem 
da trayçom e emguano feyto a seu 
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filho» (VC); «porque assy se doyam 
amargosamente» (VC); «Nẽ te doyas 
das palauras» (VC).

doesta, subs. O mesmo que doesto. 
Formas: doestas (VC, 1). Contexto: 
«ensina nos soportar injurias e doestas e 
nõ buscar o nosso louuor proprio» (VC).

doestador, subs. (de doestado + -or). 
Aquele que adoesta; injuriador. Formas: 
doestadores (VC, 1). Contexto: «a qual 
cousa he cõtra os palreyros maldizentes 
doestadores e accusadores» (VC).

doestar, vb. (do lat. dehonestare). Dirigir 
doestos a; insultar; injuriar. Formas: 
do estauã (VC, 1); doesta (VC, 17; EE, 
1); doestã (TC, 1; VC, 10); doestada 
(VC, 5); doestada he (VC, 3); doestado 
(VC, 16; EE, 2); doestãdo (VC, 1); 
doestãdolhe (TC, 1); doestãdoo (VC, 
1); doestãdoos (VC, 2); doestados (VC, 
3; HV, 1; EE, 2); doestãdose (VC, 1); 
doestallos (VC, 1); doestam (S, 1; VC, 
2); doestando (VC, 3); doestandoas (VC, 
1); doestandoo (VC, 3); doestandoos 
(TC, 1; EE, 1); doestandose (VC, 1); 
doestar (S, 2; VC, 33; EE, 1); doestara 
(VC, 1); doestaras (VC, 1); doestarẽ 
(VC, 1); doestarem (VC, 1); doestares 
(VC, 1); doestarnos (VC, 1); doestarõ 
(VC, 1); doestarõ nos (VC, 1); doestarom 
(VC, 1); doestas (VC, 3); doestasse (VC, 
3); doestassem (VC, 2); doestate (VC, 1); 
doestaua (VC, 8); doestauã (VC, 8; EE, 
1); doestauã no (VC, 2); doestauam (VC, 
6); doestauamno (VC, 1); doestauao 
(VC, 1); doestauaos (VC, 1); doestem 
(VC, 1); doestem nos (VC, 1); doestemos 
(VC, 1); doestes (VC, 2); doestou (TC, 1; 
VC, 14); forẽ doestados (VC, 1); forom 
doestados (VC, 1); fosse doestada (VC, 
1); foste doestado (VC, 1); foy doestada 
(VC, 1); foy doestado (VC, 4); he 
doestada (VC, 3); he doestado (VC, 2); 
seẽdo doestada (VC, 1); seer doestado 
(VC, 1); seer doestados (VC, 2); sejamos 
doestados (VC, 1); som doestadas (VC, 
1); som doestados (VC, 1). Contextos: 

«As trahiçoões e maldades dos padres 
do estauã per pallaura» (VC); «em 
presença vos doesta retrahendo vos a 
linhagem que sejaaes gentios» (EE); 
«O .xxi. he os que doestã a Deus e a 
seus sanctus» (TC); «e a segunda he 
auorreçida e doestada» (VC); «pareçe 
ergo que a falsia ou a saguacidade 
da raposa doestada he» (VC); «e por 
outros que passauã seer escarneçido 
e doestado» (EE); «reprehendẽdo e 
doestãdo os pecados» (VC); «nõ faça 
mais se nõ reprendaa doestãdolhe os 
pecados e louuãdolhe as uirtudes» (TC); 
«e pelleja com outro doestãdoo» (VC); 
«mas sabijaos castiguar doestãdoos e 
reprehendendoos» (VC); «em todos 
tẽpos fossem vetuperados e doestados e 
escarneçidos de todallas gẽtes» (HV); «E 
doestãdose huũs aos outros aquelles que 
andauam nas cantigas de allegria diziã 
aos outros» (VC); «que os maaos venhã a 
fallar delles mal e doestallos» (VC); «Ho 
.xij. que son muy soberbos e doestam e 
menospreçam aos que non son letrados» 
(S); «e doestando os principaaes dos 
sacerdotes» (VC); «auẽdoas por 
dampnadas e maas e doestandoas» 
(VC); «e nom o louues guabandoo 
e nom o mates doestandoo» (VC); 
«Doestandoos de maas palauras torpes 
e desonestas» (TC); «e deslouuandose 
e doestandose» (VC); «A Deus e aos 
ssantos doestar ysto soyo acostumar» 
(S); «nẽ os doestara o senhor dizẽdo que 
fezerõ taaes malles» (VC); «E assy te 
doestaras stãdo ẽ tua cõsciencia» (VC); 
«nẽ te enfades quando te reprehenderẽ 
e doestarẽ» (VC); «E vos doestarem 
dizendouos» (VC); «que doestares e 
desprezares a ty meesmo» (VC); «ou 
doestarnos stimando e auendo os doestos 
nossos» (VC); «poserã infamias e o 
doestarõ e lhe fezerõ muytas ẽjurias» 
(VC); «tomarõ os mesegeiros e doestarõ 
nos» (VC); «escarneçerom delle. e o 
doestarom» (VC); «Cõ que cõsciẽçia 
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cõfundes tu a molher e a doestas» 
(VC); «nũca me outorgaste que eu tanto 
doestasse e auorreçesse os pecados» 
(VC); «mas que ante o doestassem 
auendoo por tirano» (VC); «humilda te e 
doestate e aue nẽbrança de teus pecados» 
(VC); «dos quaaes doestaua e auorreçia» 
(VC); «e doestauã a Judas e descriã» 
(EE); «por tãto reprehendiã a obra e 
doestauã no» (VC); «Vee como quãdo 
os judeos doestauam Christo» (VC); 
«doestauamno mouendo suas cabeças» 
(VC); «de sy doestauao o senhor» 
(VC); «E doestauaos e nom os leixaua 
fallar» (VC); «e doestem aquelles que 
esto leerẽ» (VC); «doestem nos e diguã 
quantos malles quiserẽ» (VC); «A 
primeira he que nos muyto doestemos e 
desdiguamos toda falsidade» (VC); «nẽ 
doestes aquelle que te ferir» (VC); «Se 
em dandolhe algũa cousa o doestou» 
(TC); «se forẽ doestados per os maaos» 
(VC); «e todos los outros prophetas dos 
seus forom doestados» (VC); «A terçeira 
porque para aguça dos magos fosse 
doestada a preguiça dos judeus» (VC); 
«Foste doestado nõ doestes tu cõ outros 
respõdẽdo jnjurias» (VC); «em aquestes 
foy doestada per o senhor» (VC); «como 
foy doestado dos homẽs» (VC); «acerca 
dos quaaes a vestidura alua he doestada» 
(VC); «per elles he doestado o nome de 
deos» (VC); «e porque seẽdo doestada 
se abaixou e humildou muyto» (VC); 
«per os escarnihos dos judeos quiseste 
seer doestado» (VC); «E em os officios 
diuinaaes queiramos seer doestados de 
todos» (VC); «por tal que nõ sejamos 
doestados assy como forõ os judeos» 
(VC); «porque todas aquestas cousas 
som doestadas per o senhor» (VC); «o 
vsso das quaaes cousas som doestados 
no homẽ rico» (VC).

doesto, subs. (regressivo de doestar). 
Insulto; injúria. Formas: doesto (S, 7; 
TC, 4; VC, 132; EE, 3); doestos (S, 7; 
TC, 3; VC, 117; EE, 3). Contextos: «E 

outro fazem aos que falsom as leteras 
do papa e a estes por doesto» (S); «E 
se per uẽtura lhe diserẽ algũa cousa de 
doesto, nõ diga porem outro doesto» 
(TC); «com palauras de doesto quiseste 
seer escarneçido» (VC); «priuar me 
meu doesto antre os homeẽs» (EE); «O 
premeiro ante que ho cruçiffycassem de 
palmadas e de açoutes e doestos» (S); 
«Se o scamdalizou per aroydos ou per 
doestos» (TC); «e de todos cabos lhe 
dauam pẽnas doestos e injurias» (VC); 
«os judeus nõ teendo que responder 
arezoadamente a Christo, volueronsse a 
doestos» (EE).

dolatria, subs. O mesmo que idolatria. 
Formas: dollatria (EE, 1). Contexto: 
«Diz Lyra cõ adoraçon dollatria, a qual 
a soo deus perteeçe» (EE).

dolcidão, subs. O mesmo que dulcidão. 
Formas: dolcidõ (VC, 1); dolçidõ 
(VC, 2); dolcidom (VC, 1). Contextos: 
«quanto menos teuerẽ da doçura defora 
e ajnda da dolcidõ das virtudes de que 
husam em que derramã e spargẽ sua 
tençõ» (VC); «O spiritu sancto cõ toda 
sua dolçidõ a penetrou» (VC); «Oo quã 
marauilhosas som todas estas cousas e 
quã cheas de dolcidom» (VC).

doloroso, adj. (do lat. dolorosus, a, um). 
Que provoca dor. Formas: dolorosso (S, 
1). Contexto: «he encarregosso ãte do 
parto, dolorosso no parto, trabalhosso e 
despois do parto» (S).

dom, subs. (do lat. donu-m). Presente; 
dádiva; oferta; qualidade. Formas: dõ 
(S, 2; VC, 58; EE, 5); doẽes (S, 1); dõees 
(S, 21); dões (S, 2; VC, 3; EE, 5); dom 
(S, 12; VC, 61; C, 10; EE, 10); don (S, 
13; EE, 10); dones (TC, 1); doõ (VC, 
5; EE, 6); dõo (VC, 1); doõees (VC, 1); 
doões (S, 1; VC, 111; HV, 1; EE, 44); 
dooẽs (VC, 2); doõs (VC, 1; EE, 3). 
Contextos: «Ho segũdo dõ do spiritu 
sãto he ho entẽdimẽto» (S); «ajnda que 
nõ aja alguũ dõ nẽ virtude outra» (VC); 
«Oje renẽbra ha ygreja aquelle abastado 
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e excellente dõ do spiritusancto» (EE); 
«en a qual sse conten todolos doẽes do 
spiritu sãto» (S); «Hestes sete dõees hã 
estes verssos que se seguen» (S); «tua 
deestra he chea de dões» (EE); «pello 
quall dom o homẽ escolhe fazer bem 
e apartarsse do mal» (S); «quintamẽte 
aleuãta per dom de cõselho» (VC); 
«Ho primeiro don do spiritu sãto he 
sabedoria» (S); «Item em esta maneyra 
diga dos beiios e abraços falas sinaaes 
de maão dones  cartas mandados 
promitimentos» (TC); «A quarta razom 
porque soubesse melhor auer doõ» (VC); 
«Grãde he a largueza da diuinal piedade 
e do seu dõo se nos formos aparelhados 
e prestes a rreçebella» (VC); «e orarmos 
que possamos reçeber os doõees» (VC); 
«Outras vezes dizem ssete pellos doões 
do spiritu sancto» (S); «no qual deos 
da seus doões pera que se multipliquẽ 
por fruitos de booas obras» (EE); «per 
os dooẽs inuisiuees da piedade diuinal 
de dẽtro» (VC); «Jhesu vyo os ricos 
que deytauam seus doõs na arqua do 
templo» (EE).

domar, vb. (do lat. domare). Amansar; 
refrear. Formas: doma (S, 1); domar 
(S, 1). Contextos: «o ferro doma todalas 
coussas» (S); «domar a carne por jejuũs 
e abstinençias e trabalhos» (S).

domesticamente, adv. (de doméstico + 
-mente). Com familiaridade. Formas: 
domestica mente (VC, 1). Contexto: 
«e que domestica mente e familiar 
cõuersauã com elles para os tirarẽ para 
si» (VC).

doméstico, subs., adj. (do lat. domesticus, 
a, um). Relativo à casa ou à vida em 
família; familiar; próximo. Formas: 
domestico (VC, 6); domesticos (VC, 
17; EE, 2). Contextos: «chegou se a 
elle como homẽ seu domestico. mas 
ladrõ era» (VC); «Ou peruẽtura alguũ 
seu diuido seruia e era domestico do 
bispo» (VC); «entende tu quãto he o mal 
daquelle que he domestico e comensal 

dalguẽ» (VC); «E os discipollos 
domesticos erã jũto cõ o costado de 
Christo» (VC); «conuersando com os 
homeẽs domesticos» (EE, 2); «Pellejas 
quanto aos inmijgos estrãgeyros: e 
discordias quanto aos domesticos» (EE).

domicílio, subs. (do lat. domiciliu-m). 
Local onde alguém habita; residência. 
Formas: domicilio (VC, 1). Contexto: 
«Terceiramẽte quanto ao domicilio 
porque assy como o morto se ençarra e 
lãça no sepulcro» (VC).

dominação, subs. (do lat. dominatione-m). 
Domínio; senhorio. Formas: domina-
çoões (VC, 1). Contexto: «como estes 
se allegrarõ na sexta ordem ou graao cõ 
as dominaçoões ou senhorios» (VC).

dominga, subs. (do lat. dominica-m). Dia 
do Senhor (Dies Dominica); domingo. 
Formas: domĩga (EE, 1); domij[n]gua 
(VC, 2); dominga (C, 1); domingoa (VC, 
1); domingua (VC, 2; C, 1); dominguas 
(VC, 1). Contextos: «como dicto he na 
mays derradeira domĩga passada» (EE); 
«este euãgelho se lee duas vezes no anno 
cõuem a saber na quarta domij[n]gua» 
(VC); «e na segunda dominga depoys de 
Pascoa» (C); «e porẽ chamamos aaquella 
domingoa e aquella somana da paixõ 
do senhor» (VC); «passada a domingua 
de pascoela que teem de termo pera se 
confessarem» (C); «Aquestas quatro 
vindas representa a ygreja em as quatro 
dominguas do auẽto» (VC).

domingal, adj. (do lat. dominicale-m). 
O mesmo que dominical: referente ao 
domingo. Formas: domingal (VC, 
3). Contextos: «nom acharas cousa 
que nom seja cõtheuda em esta oraçõ 
domingal» (VC); «Da voontade de 
deus diz Cipriano assy sobre a oraçom 
domingal» (VC); «E deues saber que 
Lucas leyxa duas petiçoões da oraçõ 
domingal» (VC).

domingo, subs. (do lat. dominicu-m). O 
primeiro dia da semana; o Dia do Senhor 
para os cristãos (Dies Dominicum). 
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Formas: domi. (EE, 1); domĩgo (TC, 7; 
VC, 3; C, 3; EE, 90); domĩgos (TC, 2; C, 
5; EE, 1); domĩguo (C, 2); domijngo (EE, 
1); domingo (S, 13; TC, 8; VC, 30; HV, 
1; C, 4; EE, 136); domingos (S, 15; TC, 
8; VC, 2; C, 6; EE, 4); dominguo (S, 1); 
domjmgo (EE, 1); domjngo (S, 5; VC, 
1; EE, 5); domjngos (S, 5); domyngo 
(S, 3); domyngos (S, 2). Contextos: «A 
primeira se obrou no dia do domĩgo» 
(TC); «iaiũe .xiiii. coresmas a pã e agoa 
tirãdo os domĩgos» (TC); «Acabamse 
os Euãgelhos e epistollas dos domĩgos 
e festas sollẽnes» (EE); «Lembrete de 
guardar e santificar o domĩguo» (C); 
«Euangelho do terceiro domijngo da 
coreesma» (EE); «Diremos que bem 
garda o domingo o que de boamẽte 
uay aas uodas ueer as molheres cõ 
ẽtẽçõ de as cobiiçar» (TC); «Seguese 
ho euangelho do primeiro domingo do 
aduento do senhor» (EE); «Pequey nom 
indo a egreia os domingos e as festas» 
(TC); «e todollos domingos som octauas 
suas» (VC); «ataa ho dominguo de quasi 
modo» (S); «representa ha ygreja cada 
domjmgo fazendo procissom saindo 
da ygreja» (EE); «deue ser feyta em 
domjngo aa ora da terça» (S); «nas 
festas e domjngos ouuir sua missa» (S); 
«E asy o dia do domyngo pode ser dicto 
sabado e cada dia que he estabelesçido 
a solepnidade e homra de Deus» (S); 
«mayormẽte en os domyngos e festas 
solepnes» (S).

domínica, subs. (do lat. dominica-m). Dia 
do Senhor (Dies Dominica); dominga. 
Formas: dominica (EE, 1); domjnica 
(S, 1). Contexto: «Dominica quinta que 
começa» (EE); «e o sabado em que sse 
canta sicientes, que he ante da domjnica 
In passyone» (S).

domínico, adj. (do lat. dominicus, a, 
um). Relativo ao domingo. Formas: 
dominica (VC, 2). Contextos: «venha a 
nos o regno em a oraçõ dominica» (VC); 
«poderõ teer nẽ reçearõ por medo dos 

judeus de tornarẽ a Herusalẽ a denũciar 
a resurreiçõ dominica aos apostollos» 
(VC).

dona, subs. (do lat. domina-m). Senhora; 
mulher. Formas: dona (VC, 1; HV, 7); 
donas (S, 1; VC, 3; HV, 3; C, 2; EE, 1). 
Contextos: «E depois que foy acabada a 
preeguaçom hũa boõa dona se foy a elle» 
(VC); «estaua hũa dona que foy molher 
del rey d’Affrica» (HV); «ca dar ho 
anel perteçe aas donas que soõe dar aos 
esposos» (S); «porque erã nobres donas» 
(VC); «Nam ẽtrẽ estas pessoas açima 
ditas em clausura dos ditos mosteiros de 
donas» (C); «erã duas donas aas quaaes 
cõforta especialmẽte o apostollo» (EE).

donação, subs. (do lat. donatione-m). O 
mesmo que doação. Formas: donaçõ 
(VC, 1). Contexto:  «verdade de 
promissom. e poderio de donaçõ» (VC).

donativo, subs., adj. (do lat. donativu-m). 
Oferta; dádiva. Formas: donatiuo (VC, 
3); donatiuos (VC, 5). Contextos: «Pois 
ergo que a graça de tam grande donatiuo 
percalçamos» (VC); «deuẽ offereçer a 
deus algũa cousa de donatiuo» (VC); 
«faz aos filhos boõs dados ou donatiuos» 
(VC); «do qual nemhuũ ha hy que seja 
bõo da beẽs donatiuos aos filhos que 
pedem» (VC)

donde, adv. (de de + onde). Do qual lugar. 
Formas: dõde (S, 50; TC, 2; VC, 81; HV, 
4; EE, 11); domde (S, 8; VC, 3); donde 
(S, 71; TC, 1; VC, 122; EE, 55; HV, 2; 
C, 2; RP, 2). Contextos: «sayra aa porta 
dõde elles estam» (S); «nẽ pelo tẽplo que 
he morada de Deus nem pelo altar dõde 
ele sta» (TC); «nõ he teu padre, mais teu 
ẽmiigo mortal que te quer tolher a uida 
dõde sẽpre uiuẽ» (TC); «dõde se mostra 
que aly erã outros afora os apostollos os 
quaaes todos erã ja certificados» (VC); 
«e se alguũs nõ teuesen dõde mercassen» 
(EE); «Quando chega aly domde diz» 
(S); «quamto aa terra domde era» (VC); 
«Quando fores sempre uay rezando 
ou cuydando em Deus e partete donde 
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uires falar» (TC); «atee que viesse estar 
em çima donde estaua o minino» (EE); 
«em special donde ha hi corpos mortos 
e podres» (RP); «e tãbem donde ha hi 
podridõ de agoas e fedor dellas» (RP).

donde quer, pron. ind. De qualquer lugar. 
Formas: donde quer (S, 1; VC, 3). 
Contextos: «mais diz San Bernardo 
que donde quer que homen pensar fazer 
ha oraçom antre si mesmo, aly a deue 
fazer» (S); «E he assy que se viesse 
algũa criatura que nõ fosse de nos outros 
mas que viese donde quer defora» (VC); 
«elle auia virtude de poder curar donde 
quer que steuesse» (VC); «assi as cousas 
mũdanaaes donde quer que venham» 
(VC).

dono, subs. (do lat. dominu-m). Proprietário; 
senhor. Formas: dono (S, 3; VC, 3; C, 
4); dõno (VC, 1); donos (TC, 1; VC, 2). 
Contextos: «deueo tornar a seu dono» 
(S); «Se tomou algũa cousa sẽ grado de 
seu dono» (TC); «tomares o alheo ao que 
o posue .s. a seu dono» (VC); «porque 
furto he tractamẽto de cousa alhea sem 
voontade de seu dõno» (VC); «O .xxxiii. 
he os que teẽ cousa alhea e nom a querẽ 
dar a seus donos» (TC); «sam obrigados 
restituyllas a seus donos» (VC).

donze l ,  subs .  (do  l a t .  med ieva l 
dominicellu-m, este de dominus, senhor). 
Moço; pajem. Formas: donzees (VC, 
1). Contexto: «Elles sõ os seus barrões 
e condes e donzees e moços de camara 
e a deestradores» (VC).

donzela, subs. (feminino de donzel). 
Mulher solteira; virgem. Formas: 
donzella (EE, 5); donzellas (VC, 1); 
dõzella (EE, 1). Contextos: «non he 
morta a donzella: mas dorme» (EE); 
«Corre a sposa e corrẽ as donzellas 
moças» (VC); «Mas ante que visse Jhesu 
Christo a dõzella falleçeo» (EE).

doo, subs. (do lat. dolu-m). O mesmo que 
dó: Pena; compaixão. Formas: doo (S, 
1; VC, 84; HV, 7). Contextos: «comũgao 
con doo de seus pecados» (S); «vyesse 

socorrer aa perdiçom de tanto doo» 
(VC); «e ouue grande doo das gentes 
que morriã de fame» (HV).

door, subs. O mesmo que dor. Formas: 
door (S, 25; TC, 2; VC, 350; HV, 3; C, 
1; EE, 25; RP, 1); doores (S, 1; VC, 78; 
EE, 5). Contextos: «o que tem huũ dente 
apodreçido que ha door que o tira por 
que nom apodreça os outros e sse tira a 
door» (S); «eu nom te dou peemdença, 
mas esperote ataa que aias saude desta 
door» (TC); «nom pode veer cruçificar 
a seu filho sem se affregyr de door 
maternal» (EE); «tem grãde door em ha 
parte dianteira da cabeça» (RP); «segũdo 
a multidon das minhas doores» (S); 
«As doores que nõ ouue Maria parindo 
sosteueas no tempo da payxam» (EE).

doorido, adj. (do lat. *doloritus, este de 
dolor, dor). O mesmo que dolorido: 
magoado. Formas: doorida (VC, 5); 
dooridas (VC, 6); doorido (VC, 4); 
dooridos (VC, 3); dooryda (VC, 1). 
Contextos: «ex a tua madre chea de 
lagrymas e doorida» (VC); «porque som 
dooridas e ham mais compayxom que 
os homẽs» (VC); «Ha hora da completa 
penssaras doorido e triste» (VC); «mas 
dooridos como por amor do saluador» 
(VC); «ajamos compaixom da sua 
dooryda madre» (VC).

dooroso, adj. O mesmo que doloroso. 
Formas: dooroso (VC, 1). Contexto: 
«E tal dooroso auorreçimento como 
este» (VC).

dor, subs. (do lat. dolore-m). Sofrimento 
físico; pesar; mágoa. Formas: dor (EE, 
1). Contexto: «nenhuũa pẽna nenhũa 
dor nenhuũa tristeza sintiriã» (EE).

dormentar, vb. (de dormente + -ar). O 
mesmo que adormentar: adormecer. 
Formas: dormentados (VC, 1). Contex-
to: «eram atormentados e dormentados 
na voõtade» (VC).

dormente, adj. (do lat. dormiente-m). Que 
dorme; adormecido. Formas: dormẽtes 
(VC, 1); dormiẽtes (S, 1). Contextos: 
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«(os achar vigiãtes) em o stado da graça. 
e nõ dormẽtes em o stado da culpa» 
(VC); «ca ha ygreja muitas vezes diz 
dormiẽtes pellos mortos» (S).

dormição ,  subs.  (do lat. medieval 
dormitione-m). Ato ou efeito de dormir. 
Formas: dormiçõ (VC, 4); dormiçom 
(VC, 4). Contextos: «da qual se foy 
aos ceeos recebida per os angeos. aa 
dormiçõ ou passamento» (VC); «E 
escarneçiã delle pẽsãdo que dizia elle 
da dormiçõ do sõno» (VC); «e porẽ de 
pois da dormiçom de Christo» (VC); 
«Esta dormiçom nõ soomente significa 
a negligẽcia dos superiores acerca da 
guarda do gaado e poboo» (VC).

dorminhoco, adj. (talvez de dorminhão 
+ -oco). Que dorme muito; preguiçoso. 
Formas:  dorminhoca  (VC,  1) ; 
dorminhoco (VC, 1). Contextos: 
«e toda pigriça e toda dorminhoca e 
chea de sompno» (VC); «se dorme 
cõmunalmente dizẽ que he dorminhoco 
e pigriçoso» (VC).

dorminhoço ,  adj .  O mesmo que 
dorminhoco. Formas: dorminhoços 
(VC, 1). Contexto: «nos reprehende 
e doesta porque somos dorminhoços» 
(VC).

dormir, vb. (do lat. dormire). Repousar 
pelo sono; ter relações sexuais com 
alguém; morrer. Formas: dorma (VC, 
8); dormas (VC, 1); dorme (S, 5; TC, 
2; VC, 18; EE, 5); dormẽ (S, 1; TC, 1; 
VC, 3; EE, 3; RP, 1); dormem (TC, 5; 
VC, 4; EE, 1); dormen (S, 2; EE, 1); 
dormes (VC, 2; EE, 1); dormia (VC, 11; 
EE, 4); dormiã (VC, 4; EE, 1); dormiam 
(VC, 3); dormian (S, 1); dormĩdo (VC, 
2; EE, 1); dormija (VC, 1); dormijes 
(VC, 1); dormijr (VC, 2); dormimdo 
(S, 1); dormimos (VC, 1); dormindo (S, 
2; VC, 20; EE, 5); dormio (S, 1; TC, 3; 
VC, 2); dormiolhe (TC, 1); dormir (S, 
5; TC, 3; VC, 12; C, 2; EE, 1; RP, 10); 
dormira (VC, 1); dormiram (VC, 1); 
dormiras (VC, 1); dormirey (VC, 2); 

dormirmos (VC, 1); dormirõ (VC, 1; 
EE, 4); dormirom (VC, 3; HV, 1; EE, 
1); dormise (S, 1); dormisse (VC, 4); 
dormissem (VC, 2; EE, 1); dormissen 
(EE, 1); dormistes (VC, 1); dormo 
(VC, 1); dormy (VC, 1); dormyndo 
(VC, 2); dormyo (VC, 1); dormysse 
(S, 1); durma (VC, 2); durmaaes (VC, 
1); durme (TC, 1); durmij (VC, 1); 
durmise (S, 1); durmo (S, 1; VC, 2); 
durmyra (S, 1). Contextos: «dorma 
em ty e doçemẽte em ty assessegue e 
folgue» (VC); «porque dormas mais 
seguramẽte» (VC); «Item sacerdote que 
dorme cõ sua cõfesada doze anos deue 
de fazer peẽdença» (TC); «O dozeno he 
os que dormẽ com iudias ou mouras» 
(TC); «preguiças dos que dormẽ» (EE); 
«faz podridõ em a casa ou em lugar 
onde dormẽ» (RP); «O quarto he os 
que dormem com as que bautizaram» 
(TC); «E dormen em ssono de paz» 
(S); «Tu que dormes acorda e alleuãtate 
dantre os mortos e Christo te alomeara» 
(EE); «elle dormia e chegarom a ele os 
seus discipollos e acordaromno» (EE); 
«as quaaes dormiã rijamẽte» (EE); «e 
enfũdo no sobtom dormiam» (VC); «e 
quando dormian que os despertou pera 
fazer oraçom» (S); «Esguarda agora 
como jaziã os apostolos e discipollos 
dormĩdo» (VC); «aquelle que nom 
tosqueneja nem dormija em guardãdo 
Jsrael por quãto se diz jaz dormyndo na 
barca» (VC); «(porque dormijes) seẽdo 
postos em tantos perigoos» (VC); «De 
que teemos ensinança que auemos de 
dormijr pouco» (VC); «E se diser que 
dormimdo, sse foy por ssonho de molher 
ou por molher que avia cobijçado» (S); 
«Primeyramente que nos alleuãtemos do 
espreguiçamẽto da accidia e dos desejos 
terreaes em que moramos e dormimos» 
(VC); «polo qual muytas puluçõees 
me aqueçerõ velando e dormindo» (S); 
«se outrosy dormio con alguna sua 
cunhada» (TC); «E outrosi a rey Dauid 
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que matou seu uasalo e dormiolhe coa 
molher e foy perdoado» (TC); «Pequey 
en muyto dormir sem mẽsura e iazẽdo 
de noyte mal corregido» (TC); «dormir 
com molher dordem fora de egreia 
sagrada ou nom sagrada, e a molher 
uirgem ou nom uirgem» (TC); ««e nõ 
cõuem dormir em aquelle dia que se 
sangrar e abrir a vea» (RP); «Ex que 
nõ tosquenejara nem dormira» (VC); 
«Porque muytos corpos de sanctos 
que dormiram» (VC); «sobre o peito 
de Jhesu çugua suas tetas e dormiras 
e folgaras em paz pera sempre» (VC); 
«em paz des hoje adiãte pera sempre 
dormirey e folguarey» (VC); «Em a 
qual hora se nos dormirmos» (VC); «por 
semelhante deus aos que dormirõ por 
Jhesu trazera cõsigo» (EE); «e desque 
veo a noyte dormirom e folgarõ» (HV); 
«ca se fose polluçon ẽ sonhos ou ho 
marido dormise con sua molher» (S); 
«assy como se dormisse assesseguado» 
(VC); «E como dormissem seus homeẽs» 
(EE); «e como dormissen seus homeẽs 
veeo ho jmmijgo» (EE); «ja folgastes e 
assaz dormistes» (VC); «eu dormo e o 
meu coraçom vigia» (VC); «Eu dormy 
e acordey e resurgy» (VC); «nõ sejamos 
priguiçosos dormyndo nos pecados» 
(VC); «Ca matou o padre. e dormyo cõ a 
madre» (VC); «antre que disesse meũ, ou 
dormysse, non seria consagraçon» (S); 
«alumea os meus olhos que nũca durma 
eu em a morte» (VC); «ca nõ podees 
ajnda ficar aqui que nom durmaaes assy 
como eu» (VC); «cristãa que durme 
com mouro ou iudeu» (TC); «Durmij ja 
e folgaae» (VC); «se o que comese de 
nocte e nõ durmise en toda ha nocte se 
poderia na manhaa çelebrar» (S); «E se 
como ou bebo ou durmo ou faço outra 
coussa» (S); «Se alguũ confesase que 
durmyra con algũa molher na ygreja ou 
molher con homẽ» (S).

dormir 2, subs. (do verbo dormir). Sono. 
Formas: dormir (S, 2; EE, 1; RP, 1). 

Contextos: «sse ante do dormir auia 
vontade de os rreçeber» (S); «a qual 
morte he designada aquy por o dormir» 
(EE); «espaçãdo huũ pouco antre ho 
comer e o dormir» (RP).

dormitante, subs. (do lat. dormitante-m, 
part. presente de dormitare). Aquele que 
dormita ou dorme. Formas: dormitantes 
(VC, 1). Contextos: «os mortos os 
quaaes sem duuida hã de resurgir sejã 
chamados dormitantes» (VC).

dormitório, subs. (do lat. dormitoriu-m). 
Aposento comunitário onde se dorme; 
camarata. Formas: dormitorios (C, 2). 
Contextos: «nem çellas, nẽ dormitorios, 
nem jardĩjs de nehuũs rellegiosos» (C); 
«non emtrẽ em nehũa crasta dos ditos 
mosteiros nẽ dormitorios nẽ refertoiros» 
(C).

dotar, vb. (do lat. dotare). Conceder dote 
a; beneficiar; favorecer. Formas: dotada 
(VC, 1); dotadas (VC, 1); dotados (VC, 
1); dotou (VC, 1); dottar (VC, 1); forõ 
dotados (VC, 1); foy dotado (VC, 1); 
he dotada (VC, 1); som dotados (VC, 
2). Contextos: «atees que te elle leue 
afremosada e dotada de seus dotes aa 
sua resurreiçõ» (VC); «per aquelle a que 
som estas cousas dotadas e cõsagradas» 
(VC); «som curados e dotados de obras 
desuayradas de virtudes» (VC); «Deus 
dotou a todallas animallias» (VC); 
«ca se o nõ fosse nom poderia elle 
dottar a esposa assy como o faz» (VC); 
«daqueste dõ forõ dotados os sanctos 
martires» (VC); «Johã ajnda foy dotado 
de priuillegio do amor singular de deus» 
(VC); «porque ella he dotada de doões 
de graças» (VC); «som dotados de 
mayores graças» (VC).

dote, subs. (do lat. dote-m). Dinheiro ou 
bens dados à mulher que vai casar ou 
que vai para o convento; dom natural. 
Formas: dote (S, 5; VC, 14; C, 1; EE, 
1); dotes (VC, 10; EE, 1). Contextos: 
«nom pode fazer esmola ssem liçença 
de seu marido dos beẽs dele nen de seu 
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dote, empero se tem beens parafrenales 
que som fora do dote e he custume 
que os tenha ella e non o marido» (S); 
«o qual pera dote da ligeiriçe pode 
logo desapareçer» (VC); «por dote de 
claridade» (EE); «E esta cõparaçõ se faz 
por quatro dotes do corpo glorificado as 
quaaes som em o sol» (VC); «E o corpo 
obra seus quatro dotes» (EE).

douçura, subs. O mesmo que doçura. 
Formas: douçura (VC, 1). Contexto: 
«que senta a douçura da tua caridade» 
(VC).

doudice, subs. (de doudo + -ice). Loucura. 
Formas: doudiçe (VC, 2; EE, 6). 
Contextos: «porque refreou a doudiçe 
dos judeos» (VC); «porque aos judeos 
ella he escãdallo e aos gẽtios he auuda 
por doudiçe» (VC); «Doudiçe he a 
contenda contra a voõtade de deos» 
(EE); «Digo na doudiçe ousa e eu tamben 
ouso» (EE).

doudo, subs., adj. (origem obscura). O 
mesmo que doido: louco. Formas: 
doudas (EE, 2); doudo (EE, 7); doudos 
(EE, 2). Contextos: «donde se põe ho 
exẽplo das çĩco virgẽs doudas e das çĩco 
sesudas» (EE); «ou velhacaria ou doudo 
fallar ou chocarreria» (EE); «façase 
doudo pera que seja sabedor» (EE); 
«Por esto se mostra que som doudos os 
que sem tribullaçom querẽ emtrar em a 
gloria alhea» (EE); «Segũdo que muytos 
doudos fazem» (EE).

dourado, adj. (do lat. deauratus, a, um). De 
ouro; da cor do ouro. Formas: dourada 
(VC, 2); douradas (VC, 2); dourado 
(VC, 2). Contextos: «nõ veẽ asseẽtado 
em carreta dourada» (VC); «Nom forõ 
aquestas bestas grãdes de freos e sellas 
douradas» (VC); «aqueste callez de 
Babillonia dourado» (VC).

dous, num. (do lat. duos). O mesmo que 
dois: um mais um. Formas: dos (VC, 
2; HV, 1); dous (SG, 1; S, 52; TC, 11; 
VC, 331; HV, 12; C, 31; EE, 156; RP, 
2); douus (S, 1); duas (S, 139; TC, 24; 

VC, 422; HV, 6; C, 14; EE, 61; RP, 
6); duuas (S, 1). Contextos: «o peyxe 
assado cõ dos outros peyxes que filharõ 
na rede» (VC); «nõ pode alguẽ seruir dos 
senhores» (VC); «E quando o caualleyro 
soube ysto mãdou a dos escudeyros que 
matassem os .xxviij. judeus» (HV); «ou 
dous ou hũ delles» (SG); «Itẽ o sacerdote 
que ẽ seu defẽdimẽto matar ladrõ nõ deue 
seer suspẽso mas deue fazer peẽdẽça 
dous anos» (TC); «mandou paguar dous 
por huũ» (VC); «Dous eram deuedores 
de huũ honzeneiro» (EE); «e as vezes 
veẽ dãbos de dous» (RP); «E ha que 
ffica ẽ ha maão dereita tena cõ douus 
dedos ençima da boca do calez e dyz» 
(S); «toma se ergo duas vezes no dia» 
(RP); «Seguese o quinto mandamẽto em 
no qual se emtemdẽ duas mortes» (TC); 
«Duas vezes disserõ ou dizẽ: osana» 
(VC); «Onde estauã duas jrmaãs» (EE); 
«E o vinho deue seer duuas e deue seer 
mesturada a augua cõ o vinho» (S).

doutor, subs. (do lat. doctore-m). Mestre; 
indivíduo formado em leis; título dado 
pela Igreja aos santos que se distinguiram 
pela sua ciência teológica. Formas: 
doctor (VC, 33; EE, 1); doctores (S, 
40; VC, 35; C, 1; EE, 1); dotor (VC, 
1); douctor (EE, 2); douctores (EE, 7); 
doutor (TC, 3; VC, 8); doutores (S, 1; 
TC, 4; VC, 23; EE, 17). Contextos: 
«aquelle que stableçydo he por doctor 
do poboo» (VC); «o boõ doctor o qual 
he dicto nobre» (EE); «Os doctores e 
mestres premeyramẽte pecan que por 
dõees ou por rrogo ou por que dan aos 
outros douctores» (S); «e lobo ao çerual 
he cõparado o dotor ou preeguador» 
(VC); «douctor de sabedoria ou spiritu 
que he sabedoria» (EE); «dizem alguũs 
douctores e asaz cõ razam que assy partia 
as viandas com a maão» (EE); «E o 
sãcto homẽ foy depois doutor na eygreia 
de Deus» (TC); «E os doutores dizen 
que a hy duas maneyras de força» (S); 
«empero suficientemente lhe he prouado 
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per falsas testimunhas en tal caso segũdo 
os doutores dizẽ» (TC).

doutoramento, subs. (de doutorar + 
-mento; doutorar, do lat. doctorare). 
Cargo ou exercício daquele que é 
doutor. Formas: doctoramento (S, 1). 
Contexto: «rreçebẽ o doctoramento ou 
ho magisterio» (S).

doutrem, prep. + pron. ind. (de de + 
outrem). De outra pessoa. Formas: 
doutrẽ (S, 1; TC, 2; VC, 19; C, 1); 
doutrem (S, 1; TC, 3; VC, 8; C, 1). 
Contextos: «assy como quãdo he por 
defẽder a coussa temporal doutrẽ» (S); 
«Se embargou o boõ proposito doutrẽ» 
(TC); «Ha huũa sem necessydade 
sua ou doutrem, mas con vontade de 
auariçia» (S); «Pregũte outrosy: Se 
pecou alegrandose do mal doutrem» 
(TC); «e sem correiçam nẽ amoestaçam 
doutrem fazem o que deuem» (C).

doutrina, subs. (do lat. doctrina-m). O 
conjunto dos princípios em que se 
funda a religião; os ensinamentos. 
Formas: doctrina (S, 7; VC, 219; EE, 
2); doctrinas (VC, 17); dotrina (VC, 5); 
douctrina (VC, 3; EE, 1); doutrina (S, 7; 
TC, 7; VC, 57; C, 2; EE, 13); doutrinas 
(VC, 5). Contextos: «E cathezismo he 
ensinamẽto de doctrina que deue seer 
fecta ao que ha de rreçeber o bautismo 
ante que o rreçeba» (S); «como quer 
que muyto fezesse por ello per exẽplo 
doctrinas signaaes e millagres» (VC); «e 
cõfirmaua e aprouaua marauilhosamẽte 
a sua dotrina fazẽdo millagres» (VC); 
«trabalhaua preeguando e dando 
douctrina e ensynança aos pouoos» 
(EE); «E asi mesmo sse alguũ por 
maneira de doutrina ensinasse outro a 
bautizar» (S); «Vos outros auorrecestes e 
auedes em odio a minha doutrina» (TC); 
«que fossem aprender as doutrinas dos 
patriarchas» (VC).

doutrinar, vb. (do lat. eclesiástico 
doctrinare). Ensinar a doutrina cristã; 
catequizar. Formas: doctrinado (S, 1); 

doctrinãdo (VC, 1); doctrinar (S, 1; VC, 
2); doutrinãdoo (VC, 1); doutrinandoo 
(VC, 1); doutrinar (S, 1; VC, 2); somos 
doutrinados (VC, 1). Contextos: «deue 
seer enformado e ensynado e doctrinado 
en a ffe» (S); «E portãto aquelle 
que primeiro ensinou obrando que 
doctrinãdo agora aqui nõ per pallauras» 
(VC); «Deçẽde de cathezizo, cathezizas, 
que quer dizer ensynar ou ẽformar ou 
doctrinar» (S); «respõdeo a Pillatos 
doutrinãdoo e trazẽdoo a cousas mais 
altas» (VC); «e auer aquello que depois 
derramaes per o poboo doutrinandoo» 
(VC); «E dizese de cathezizo cathezizas, 
que quer dizer ensynar e doutrinar» (S); 
«começou de os doutrinar» (VC); «Per 
a sexta somos doutrinados de auermos 
o coraçom chagado e ferido do amor de 
Christo» (VC).

doutro, prep. + pron. ind. (de de + outro). 
Do que não é o mesmo. Formas: 
doutra (S, 15; TC, 5; VC, 128; HV, 2; 
C, 7; EE, 3); doutras (S, 4; TC, 1; VC, 
15; HV, 1; C, 4; EE, 2); doutro (S, 37; 
TC, 7; VC, 28; C, 3; EE, 4); doutros 
(S, 5; TC, 1; VC, 25; HV, 3; EE, 1). 
Contextos: «E a molher que esto sofrer 
doutra molher, ieiũe .v. coresmas» 
(TC); «ante doutra vez cayr pella muyto 
grande ingratidom» (EE); «Destas e 
doutras coussas muytas ssemelhauees 
deue preguntar da ssoberba» (S); «de 
fermusura ou de uinignidade ou doutras 
graças que te Deus fez e deu» (TC); 
«asy como quãdo homẽ faz fornicio e o 
faz em dia de domĩgo ou doutro sãcto» 
(TC); «se alguum chama aa porta doutro 
e nã entra esto nã he por culpa do que 
chama mas do que nam abre» (EE); 
«se estaua bẽ endereçado e asy doutros 
enxemplos semelhãtes» (TC); «assy he 
em aleuãtamẽto doutros muytos» (VC).

dovidoso, adj. O mesmo que duvidoso. 
Formas: douidosa (S, 1). Contexto: 
«E se a coussa he douidosa, que deuen 
demandar liçença ao seu bispo» (S).
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doze, num. (do lat. duodecim). Dez mais 
dois. Formas: dose (EE, 1); doze (S, 
26; TC, 2; VC, 79; HV, 3; C, 3; EE, 40). 
Contextos: «o rey nosso Jhesu Christo 
fez dose prĩcipes» (EE); «Item sacerdote 
que dorme cõ sua cõfesada doze anos 
deue de fazer peẽdença» (TC); «E nota 
aqui que segũdo o graao e cõto dos doze 
apostolos» (VC); «saarou aa molher 
que auia doze ãnos que tijnha o fluxo de 
sangue» (EE).

dozeno, num. (do lat. duodecimu-m). 
O mesmo que duodécimo ou décimo 
segundo. Formas: dozena (S, 3; VC, 1); 
dozeno (TC, 1). Contexto: «Ha dozena 
deue seer chorossa» (S); «A dozena que o 
moço ha vergonha de pedir atees o pam» 
(VC); «O dozeno he os que dormẽ com 
iudias ou mouras ou cristãa que durme 
com mouro ou iudeu» (TC).

dozentos, num. O mesmo que duzentos. 
Formas: dozentos (S, 1; VC, 1; C, 
6; EE, 4); dozẽtos (C, 1). Contextos: 
«dozentos e setenta anos em tẽpo dos 
emperadores Valeriano» (S); «pague 
dozentos reaaes brãcos pera as obras da 
nossa see e meirinho» (C); «nom lhes 
bastarom dozentos dinheiros de pam» 
(EE); «pagara outros dozẽtos reaes» (C).

dragão, subs. (do grego δράκων, pelo lat. 
dracone-m). Monstro mitológico que 
voa e expele fogo. Formas: dragõ (VC, 
2; EE, 1); dragom (VC, 1); dragoões 
(VC, 1; EE, 1). Contextos: «e elle ho 
liom e dragõ» (VC); «Miguel e seus 
anjos pellejauã cõ o dragõ» (EE); 
«chamaua Bel. e no ydollo do dragom» 
(VC); «e aly serpentes e dragoões» 
(VC); «E Sanctiago apostollo dous 
grãdes dragoões tornou ao deserto» 
(EE).

dragma, subs. (do grego δραχμή, pelo lat. 
drachma-m). O mesmo que dracma: 
antiga moeda grega. Formas: dragma 
(VC, 1); dragmas (VC, 1). Contextos: 
«porque aquella mealha que em latim se 
diz dragma he em aqueste lugar dicta e 

filhada por huum dinheiro» (VC); «Dez 
dragmas pois ou dez daquellas mealhas 
teue» (VC).

drago, subs. (do lat. draco). O mesmo que 
dragão. Formas: drago (VC, 3); dragos 
(VC, 2). Contextos: «auia huũ drago 
scondido em hũa coua» (VC); «e lançou 
na boca do drago» (VC); «eu foy jrmaão 
dos dragos e cõpanheiro dos scorpioões» 
(VC); «ou os dragos e serpes cõ lingoas 
de fogo» (VC).

drama, subs. (do grego δραχμή, pelo lat. 
drachma-m). O mesmo que dracma: 
antiga moeda grega. Formas: drama 
(EE, 3); dramas (VC, 2). Contextos: 
«Esta dezena drama se perdeeo pellos 
peccados dos primeiros padre e madre» 
(EE); «a drama se acha quãdo se 
repaira em ho homem ha semelhança do 
criador» (EE); «em latim quer dizer cõto 
ou dinheiro em que som dez dramas. e 
dez mnas som assi çem dramas que faz 
dez liuras» (VC).

dromadairo ,  subs.  O mesmo que 
dromedário. Formas: dromadairos 
(EE, 1). Contexto: «(dromadairos) de 
Madiã e Effa» (EE).

dromedairo ,  subs.  O mesmo que 
dromedário. Formas: dromedairo (EE, 
2). Contextos: «o dromedairo he huũ 
animal menor que ho camelo» (EE); 
«porẽ diz Plinio que o dromedairo he 
animal ligeiro em demasya gracioso» 
(EE).

dromedário, subs. (do lat. dromedariu-m). 
Mamífero utilizado como animal de 
carga no deserto semelhante a um 
camelo. Formas: dromedarios (EE, 1). 
Contexto: «os dromedarios de Madiam: 
e Epha todos vijrã de Sabba» (EE).

duana, subs. O mesmo que aduana. 
Formas: duana (EE, 1). Contexto: 
«Sam Matheus non esteue mais aa 
duana» (EE).

dubador, subs. O mesmo que adubador. 
Formas: dubador (VC, 2). Contextos: 
«Per ao dubador se entẽde ajnda o angeo 
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guardador do homẽ» (VC); «E disse ao 
dubador da vinha» (VC).

duçura, subs. O mesmo que doçura. 
Formas: duçura (VC, 56). Contextos: 
«nem por a duçura e graça da falla em 
o chamar amigo» (VC); «e a verdadeira 
religiõ nõ curada da duçura mũdanal» 
(VC); «por nos leixar a duçura da muy 
grãde piedade» (VC).

dulcidão, subs. (do lat. dulcitudine-m). 
Doçura; meiguice; afabilidade. Formas: 
dulcidõ (VC, 2); dulçidõ (EE, 4); 
dulcidoẽ (VC, 1); dulçidõee (S, 1); 
dulcidom (VC, 1); dulçidom (EE, 1); 
dulçidon (EE, 1); dulcidoõe (VC, 1). 
Contextos: «tu es beenta porque elle 
te scolheo que ouuesses beẽções de 
dulcidõ» (VC); «Esta grãde çeea he a 
fartura da dulçidõ eternal» (EE); onde 
possamos suspirar por a dulcidoẽ da 
cõtemplaçõ supernal» (VC); «tomamos 
e gostamos a sua dulçidõee» (S); «senta 
eu auondança de tua dulcidom» (VC); 
«Esta gẽte seguia ho senhor Jhesu pella 
dulçidom de suas pallauras» (EE); «ca 
deus escõde sua dulçidon aos sabedores e 
prudentes» (EE); «quãta sera a dulcidoõe 
e sabor em veer o rey e a sua fremosura 
estar presente» (VC).

dulçura, subs. (de dulce + -ura). O mesmo 
que doçura. Formas: dulçura (VC, 2). 
Contextos: «E a nẽbrãça da multidõ da 
dulçura destas cousas» (VC); «e frol 
muy bem cheyrante e lançaste odor e 
fruto muy saboroso lançaste dulçura frol 
cuja bondade empuyxa a tristeza» (VC).

dulia, subs. (do greg. doule…a, pelo lat. 
dulia-m). Submissão; servidão. Formas: 
dullia (EE, 1); dulya (S, 1). Contextos: 
«os sanctos se podem adorar com 
adoraçõ que se chama dullia» (EE); «ha 
esta chamam os theologos dulya» (S).

dum, prep. + art. ind. (de de + um). De 
um. Formas: duũ (TC, 1). Contextos: 
«E asy duũ grao em outro ataa sobir ao 
ceeo» (TC).

duodécimo, num. (do lat. duodecimus, a, 

um). O mesmo que décimo segundo. 
Formas: duodecima (VC, 1); duodeçima 
(S, 2; VC, 2); duodecimo (VC, 2); 
duodeçimo (S, 2). Contextos: «A 
duodecima cousa que rõpe e esfarrapa 
ferindo as cousas naturaaes» (VC); «A 
duodeçima disçiprina .lc. absit» (S); «A 
duodeçima he padeçimẽto do marteiro 
por a fe da ygreja» (VC); «O duodecimo 
cõselho da correyçõ do prouximo» (VC); 
«Ho duodeçimo que perdoa os pecados 
veniaees» (S).

duque, subs. (do lat. duce-m, pelo francês 
duc). Título de nobreza; chefe do 
exército. Formas: duque (VC, 3; EE, 2); 
duques (S, 2; VC, 4; HV, 1; C, 1; EE, 2). 
Contextos: «Quer o duque benigno que 
o seu caualleiro tiinha o gesto e os olhos 
alçados em suas chagas» (VC); «Nom 
se tirara ho çeptro de Juda, nem o duque 
de suas coxas» (EE); «E esto mesmo se 
entẽde dos duques e marqueses, condes, 
varões e ricos homens e caualeiros» (S); 
«na segũda reys. na terçeira duques ou 
guyadores» (VC); «criados del Rey, 
prinçipe jnfante, duques, marqueses, 
prellados e cõdes e outros quaes quer 
fidalgos» (C); «Se quer ao rey como a 
mais excellente. Se quer aos duques: 
como enuiados por elle» (EE).

dura, subs. (regressivo de durar). Duração. 
Formas: dura (VC, 4). Contextos: «por 
tal que esta dereitura corporal de fora de 
pouca dura e vill» (VC); «da entẽder que 
o trabalho e toruaçõ da tẽtaçõ he muy 
pequeno e de muy pouca dura» (VC).

duração ,  subs.  (do lat .  medieval 
duratione-m). Ato ou efeito de durar; 
continuidade no tempo; resistência; 
durabilidade. Formas: duraçõ (VC, 
1); duraçom (VC, 1). Contextos: «em 
os splendores dos sanctos em quanta 
duraçõ podesse» (VC); «e a sua firmeza 
e duraçom perteençe aa perseuerança» 
(VC).

durada, subs. (feminino de durado, part. de 
durar). Duração; dura. Formas: durada 
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(VC, 1). Contexto: «a qual cousa se 
mostra per razom da sua durada. porque 
naturalmente nunca se pode fazer que 
dure per tres horas» (VC).

duradoiro, adj. (de durado + -oiro). Que 
dura ou pode durar; durável. Formas: 
duradoira (VC, 5; C, 1); duradoiras (VC, 
3); duradoiro (VC, 6); duradoiros (VC, 
2); duradoyra (VC, 9); duradoyras (VC, 
4); duradoyro (VC, 11); duradoyros 
(VC, 2). Contextos: «ham de fazer a 
pascoa duradoira para sempre» (VC); 
«paramẽtes aas cousas duradoiras nõ 
curãdo mujto das tẽporaaes» (VC); «E 
porque este estado he duradoiro atees 
a fim do mũdo» (VC); «nõ faz nem 
aparelha celleyros duradoiros mas que 
ajã de cair» (VC); «azẽdonos em ello 
esmolla duradoyra pera senpre» (VC); 
«porque fe he substãcia per esperar as 
boas cousas e spirituaees e duradoyras 
por sempre» (VC); «mas he no outro 
mũdo eternal que he firme e duradoyro» 
(VC); «e serã stauees e duradoyros sobre 
a firme pedra» (VC).

duramente, adv. (de duro + -mente). Com 
dureza. Formas: duramente (EE, 1); 
duramẽte (VC, 1). Contextos: «Hellyas 
duramente reprehendya a elrrey Acab» 
(EE); «mais duramẽte começa de 
reuelar» (VC).

durante, prep. (do lat. durante-m, part. 
presente de durare). Enquanto durar; 
no espaço de. Formas: durãte (S, 1). 
Contexto: «E se alguũ casase con algũa 
serua pemsando que era liure e durãte 
esta jnorãçia ela casase con outro» (S).

durante 2, adj. (do lat. durante-m). Que 
dura; duradoiro. Formas: durãtes (VC, 
1). Contexto: «e forneçe cõtra os vicios 
e cõtra as cousas caducas e nõ durãtes 
que as ha por vijs» (VC).

durar, vb. (do lat. durare). Ter a duração 
de; conservar; manter. Formas: ha 
durado (EE, 1); dura (S, 11; TC, 1; VC, 
25; EE, 3); durã (VC, 5); durãdo (TC, 
1; VC, 1); duram (VC, 5); durando (S, 

1; TC, 1; VC, 1; C, 1); durar (S, 6; VC, 
19; C, 1; EE, 3; RP, 1); durara (S, 1; VC, 
21; EE, 4); durarã (VC, 2); duraram (VC, 
1); duraria (S, 1; EE, 1); durarõ (VC, 2); 
durarom (VC, 1); durase (S, 1; VC, 1); 
durasen (S, 1); durasse (VC, 3; EE, 1); 
duraste (S, 1); duraua (VC, 3); durauã 
(VC, 2); dure (VC, 2; EE, 4); durou (S, 
2; VC, 4; HV, 6). Contextos: «que ja ha 
durado m.ccccxcj. annos» (EE); «se lhe 
dura aquela cobiiça ou faz alguũs autos» 
(TC); «E aquesta cobertura dura atees 
ora sobre os coraçoões delles» (VC); «e 
dura atee a fym do mũdo» (EE); «per 
aquestes se mãteem e gouernam e durã 
os imperios e regnos do mũdo» (VC); 
«o que peor he durãdo ẽ aquele odio ou 
omezio» (TC); «esto he nõ cobijçar as 
cousas terreaaes nõ seguyr os gaanhos 
que pouco duram» (VC); «por que 
ho enmigo durando muito na oraçon 
poderia poer alguũas cousas contrairas 
na vontade» (S); «O seytimo he molher 
que dorme com religioso durando em 
religiõ» (TC); «e emtã se isto mujto 
durar he pera temer de vijr grande 
pestilençia» (RP); «se per ventura lhe 
prazera durara aquelle proposito» (S); 
«durarã atees a vijnda de Johã» (VC); 
«mas quanto aa substãçia e essẽçia 
sempre duraram e nõ se mudarã» (VC); 
«tua vida non duraria tãto» (S); «mas os 
beẽs de que depois husarees durarõ pera 
sempre» (VC); «e os nossos sacramentos 
durarom atees a fim do mundo» (VC); 
«e sse ãtre elles avia discordia trabalhey 
por que durase» (S); «E se durasen ẽ este 
proposito ataa conprida ha hydade» (S); 
«que durasse quanto quisesse» (EE); 
«mataste por malquerẽça, duraste todo 
o dia e toda a nocte con yra» (S); «e em 
quanto algũa destas duraua sempre era 
occupado em meditaçoões e oraçoões» 
(VC); «por tres erã as festas que durauã 
per vij. dias» (VC); «nom vos dure a yra 
atee posto o sol» (EE); «o qual durou 
alguũ tempo na premetiua ygreja» (S).
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durável, adj. (do lat. durabile-m). Que dura 
ou pode durar. Formas: durauel (S, 1). 
Contexto: «he pera sempre durauel e 
nũca se pode della quitar» (S).

dureza, subs. (do lat. duritia-m). Qualidade 
do que é duro; rijeza; severidade; rudeza. 
Formas: dureza (S, 7; VC, 36; EE, 11); 
durezas (VC, 2). Contextos: «a qual he 
malicia ou dureza ẽ maao proposito» 
(S); «E braadou esso meesmo por 
spertar a dureza da voontade humanal 
a auer compaixom delle» (VC); «Esta 
foy a segũda dureza de Christo cõtra 
esta molher» (EE); «deue o seu corpo 
castiguar e trager per asperezas e durezas 
de vidas» (VC); «a qual cura as durezas 
do coraçõ» (VC).

duro, adj. (do la. durus, a, um). Que 
não quebra; rijo; forte; áspero; cruel. 
Formas: dura (VC, 30; EE, 6); duras 
(S, 1; VC, 15; EE, 1); duro (S, 1; VC, 
40); duros (VC, 19). Contextos: «he 
mais graue e mais dura que aquella» 
(VC); «o homẽs de dura cabeça» (EE); 
«e assy das palauras asperas e duras 
dos homeẽs» (S); «cujas põtas nõ som 
menos duras e agudas e penetratiuas 
que rijas spinhas» (VC); «huũas escamas 
brãcas e duras como escama de pescado» 
(EE); «e sendo duro e cruel a meus 
companheiros» (S, 1); «Muy doçe 
Jesu quẽ sera tam cruel e tam duro que 
aquelles espantosos braados» (VC); «tu 
teueste por bem de serem preguados com 
crauos muy duros» (VC); «amollentasse 
os coraçoões duros a auer compaixom de 
Christo» (VC).

dúvida, subs. (regressivo de duvidar). 
Ação, estado ou efeito de duvidar; 
incerteza; hesitação. Formas: duuida 
(S, 57; VC, 130; C, 2; EE, 9); duuidas 
(S, 13; VC, 3; C, 1; EE, 1); duujda (VC, 
3); duuyda (S, 1; VC, 7); duuydas (S, 
1); duvida (VC, 1). Contextos: «seria 
duuida sse deue outra vez satisfazer» 
(S); «aa duuida que tijnhã as molheres» 
(VC); «para que possa todo homẽ sen 

duuida algũa leer e a teer cõsiguo» 
(EE); «perdoãça das duuidas e diuidas» 
(S); «deuem seer todas as duuidas 
emtrepetadas aa milhor parte» (EE); 
«e nõ he duujda seer mayor pecado de 
negar ho mantimẽto aaquelles que semeã 
as cousas spirituaaes» (VC); «E sem 
duuyda hũa de duas coussas deuemos 
esperar» (S); «aqui entemdo dizer das 
duuydas que açerqua deste sacramento 
podem acomteçer» (S); «sem duvida 
aquelles som os que auiã de creer atees 
a sua vijnda» (VC).

duvidamente, adv. (de dúvida + -mente). 
Com dúvidas. Formas: duuidamẽte 
(VC, 2). Contextos: «O primeiro passara 
do dellecto das cousas carnaaes a vençer 
e sobjugar duuidamẽte a ssensualidade» 
(VC); «e rege as forças menores e mais 
baixas duuidamẽte e que acaba sua vida 
virtuosa e aquesto a todos perteẽçe» 
(VC).

duvidar, vb. (do lat. dubitare). Estar 
em dúvida; não saber ao certo; não 
acreditar. Formas: douidar (TC, 1); 
douide (S, 1); dovida (VC, 1); dovidou 
(VC, 1); dubydou (VC, 1); duuida (TC, 
1; VC, 6; EE, 1); duuidã (VC, 3; EE, 
1); duuidaaes (VC, 1); duuidãdo (VC, 
5); duuidamos (VC, 3); duuidan (S, 1); 
duuidando (S, 2; VC, 5; EE, 1); duuidar 
(S, 8; VC, 15; EE, 1); duuidara (VC, 
2); duuidarẽ (EE, 1); duuidarem (VC, 
2); duuidaria (S, 20); duuidariam (S, 1); 
duuidarian (S, 3); duuidarõ (VC, 1; EE, 
1); duuidarom (VC, 1); duuidarya (S, 
2); duuidas (VC, 1); duuidasse (VC, 8); 
duuidassẽ (VC, 1); duuidassem (VC, 3); 
duuidassen (EE, 1); duuidaste (VC, 3); 
duuidaua (VC, 6); duuidauã (VC, 10); 
duuidauam (VC, 4); duuidauas (VC, 1); 
duuide (S, 1; VC, 4; EE, 1); duuidemos 
(VC, 1); duuides (HV, 1); duuido (VC, 
2); duuidou (VC, 8; EE, 3); duujdando 
(VC, 1); duujdas (VC, 1); duujdaua 
(VC, 1); duuyda (VC, 3); duuydar (S, 1; 
VC, 1); duuydaras (VC, 1); duuydarian 
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(S, 1); duuydarya (S, 1); duuydas (VC, 
1); duuydaua (VC, 1); duuyde (VC, 
1); duuydou (VC, 1); duvida (VC, 1); 
fosse duuidado (VC, 2); foy duuidado 
(VC, 1). Contextos: «E se per uentura 
douidar, milhor he darlha pequena que 
nom gramde» (TC); «o que demandar 
peça avendo ffe e nõ douide» (S); «Onde 
Agustinho diz que alguũ nõ dovida que 
o senhor aja ordenado os apostolos ẽ 
bispos» (VC); «A primeira serua que o 
fez negar dovidou se era dos discipollos 
de Christo» (VC); «e dubydou em quanto 
buscou ou requereo a sua presença» 
(VC); «O nono he a molher que cõcebeu 
e nom de seu marido e seu marido duuida 
se he seu filho» (TC); «Assy a lingoa do 
que duuida na ffe fazesse muda» (VC); 
«Quẽ duuida seer ja muyto perto seu 
tẽpo» (EE); «mas aos que duuidã tiralhes 
a maneyra do conheçimẽto» (EE); «vos 
outros que duuidaaes e nõ conhoçees 
a Christo» (VC); «e tam grande eu 
me acorro duuidãdo da minha saude» 
(VC); «e em aquello que elle padeçeo 
nõ duuidamos que auera doo e cõpaxõ de 
nos» (VC); «algũs duuidan se se entende 
quanto ha ho çelebrar da festa» (S); «e 
sem proueito duuidando ou ẽfingidamẽte 
mentindo» (S); «alguũ poderia duuidar 
sse dar esmola he mãdamẽto de Deus» 
(S); «e de vijnr aos discipollos duuidara 
e ouuera empacho» (VC); «aynda se 
diz duuidarẽ açerca a ffe» (EE); «e 
crijã ajnda que era deus por veerem 
taaes cousas duuidarem delle» (VC); 
«pero alguũ duuidaria se a deue fazer 
aos maaos e aos boos» (S); «Alguũs 
duuidariam quẽ he sseu proximo» (S); 
«Alguũs duuidarian sse este sacramẽto 
deue ser dado aos que entran en campo» 
(S); «Porẽ os discipollos de Sam Joham 
que nam erã assy allumeados duuidarõ 
elle seer Christo» (EE); «E alguũs 
duuidarom» (VC); «algũ duuidarya se 
seriã muitas chaues ou hũa» (S); «ante cõ 
razõ duuidas detem te de fazeres aquella 

obra» (VC); «e que ninhuũ duuidasse 
que ella era muy fora de maldiçõ» (VC); 
«nõ que duuidassẽ mas crijã e sabiã» 
(VC); «porque nõ duuidassem daquelle 
que vijã seer verdadeiro homẽ» (VC); 
«por que quando o vissem morrer nõ 
duuidassen da resurreiçã» (EE); «E 
disse lhe ho homẽ de pouca ffe: porque 
duuidaste?» (VC); «como aquelle que 
duuidaua da voõtade do ẽfermo» (VC); 
«porque duuidauã de auerẽ pã» (VC); 
«aaquelle que nõ duuidauam nomear e 
chamar mestre» (VC); «para conheçeres 
çertamẽte aquesto em que primeiro 
duuidauas» (VC); «o que fezer oraçom 
non duuide nehũa coussa» (S); «Onde 
e Leo papa diz. que nõ duuidemos» 
(VC); «nõ duuides da encarnaçam do 
filho de deus» (HV); «eu nõ duuido que 
deus auera cõ elle misericordia» (VC); 
«Thomas duuidou e pos a maão ẽ ho 
lado de Christo» (EE); «ou mjntindo 
ou duujdando ou nõ rezãdo» (VC); «nõ 
ouueste medo de asanhares a deus e 
duujdas de o jnclinares aa misericordia» 
(VC); «agora que era preso duujdaua ja» 
(VC); «E por tanto duuyda Agustinho 
dos que fazẽ assy peendença na fim» 
(VC); «de que homẽ poderia duuydar 
quem he seu propeo saçerdote» (S); 
«de maneira que nõ duuydaras ẽ elles» 
(VC); «e alguũs duuydarian que coussa 
he carater» (S); «Algũ duuydarya sse 
he diferemça antre estas chaues» (S); «e 
ajnda preguntas e duuydas per que guisa 
se podem leixar as injurias aos seruos 
como nos?» (VC); «mas ãbas estas 
cousas .s. que nõ duuydaua» (VC); «nom 
duuyde seer de conto dos dampnados» 
(VC); «porque nõ duuydou de poder 
auer aquello que pidia» (VC); «Se alguẽ 
duvida ou pregunta porque fazemos nos 
ou filhamos este sacramento em jejuũ» 
(VC); «E por tãto foy duuidado per 
aquelle porque nõ fosse duuidado per 
nos» (VC).

duvidoso, subs., adj. (de dúvida + -oso). 
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Que ou o que causa ou tem dúvidas; 
incerto; incrédulo. Formas: duuidosa 
(VC, 17; EE, 3); duuidosas (S, 1; VC, 
9; EE, 1); duuidoso (VC, 9; EE, 4); 
duuidosos (VC, 4); duuidossa (S, 1); 
duuidossas (VC, 1). Contextos: «mas 
ajnda com duuidosa consciẽcia» (VC); 
«cada huum em toda cousa duuidosa 
deue o feito ou ho dicto do prouximo 
jntrepetar aa milhor parte» (EE); «as 
cousas que eran duuidosas hafirmei 
ser çertas» (S); «e portanto as cousas 
duuidosas sempre se deuẽ enterpretar 
aa milhor parte» (VC); «em que fosse 
seẽdo duuidoso e maao sabedor» (VC); 
«e Thomas huũ delles dos doze que 
he chamado duuidoso nõ estaua con 
elles» (EE); «nẽ tenhamos alguũs por 
suspeitos e duuidosos» (VC); «longo 
tẽpo deuemos pensar nas cousas nõ 
certas e duuidossas» (VC).

duzentos, num. (do lat. ducentos). Duas 
centenas. Formas: duzentos (VC, 3; C, 
1); duzẽtas (HV, 3); duzẽtos (VC, 1). 
Contextos: «e diz mais em o Daniel dias 
mil e duzentos e nouẽta» (VC); «E o que 
o contrairo fizer pague de pena duzentos 
reaes» (C); «e da parte do emperador 
mil e duzẽtas pessoas» (HV); «onde 
diz que Paulo cõ duzẽtos millites ou 
caualleyros» (VC).

E

e, conj. (do lat. et). Coordenativa de 
valor copulativo e aditivo, que une 
palavras ou orações. Formas: e (SG, 
63; S, 9156; TC, 1533; VC, 61428; HV, 
1534; C, 1921; EE, 9194; RP, 260); et 
(TC, 3). Contextos: «que viuessem e 
trabalhassem e mãteuessem ho mũdo 
segũdo he espcrito» (S); «Todo iuiz e 
prelado da sãcta igreia pera seer boo iuiz 
e manteer bem seu estado deue a seer 
dereyto e auer dereyta emtençom em 
todalas coussas que fezer e iulgar» (TC); 
«ergo per nossa voõtade e negligẽcia 
somos atados e per misericordia de deus 
somos soltos» (VC); «E como todo ho 
tẽpo ante da vinda de Christo foy de 
rigor e de justiça e depois de graça e 
misericordia, e como Christo veo a nos 
en vij. maneiras» (EE); «Começase 
huũ boõ regimẽto muyto neçessario 
e muyto proueitoso aos viuẽtes, e por 
cõseruaçã de suas saudes e segurãça das 
pestinẽçias» (RP); «Se negligẽtemente 
et nom com deuaçom rezou as oras 
canonicas»; «Doestandoos de maas 
palauras torpes e desonestas e hyrosas e 
sanhudas et escandalizeyos» (TC).

ecesso, subs. O mesmo que excesso. 
Formas: eceso (S, 1). Contexto: «como 
quer que luxuria he toda superfluidade 
e eceso e sobrepojamẽto de toda cousa 
honesta» (S).

eclesiástico, subs., adj. (do lat. ecclesiasti-
cus, a, um, este de ecclesia). Relativo à 
vida da Igreja; clerical. Formas: eccle-
siastica (VC, 6); ecclesiasticas (SG, 2; 
VC, 1); ecclesiasticos (VC, 10; EE, 1); 
eclesiastica (S, 2; TC, 1; VC, 3; C, 12); 
eclesiasticas (S, 10; VC, 4; C, 5); ecle-
siastico (S, 10; TC, 1; C, 1); eclesiasticos 
(S, 1; VC, 5; C, 9); eclessyasticas (S, 1); 
eclisiasticos (S, 1); eeclesiastica (VC, 1). 
Contextos: «eram os officiaaes e minis-
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gouernar sua familia» (S).
ecresiástico, subs., adj. O mesmo que 

eclesiástico. Formas: eccresiastica (VC, 
1); eccresiasticos (VC, 1); ecresiastica 
(S, 1); ecresiasticas (S, 1); ecresiastico 
(VC, 1). Contextos: «nom som de 
lançar fora da vnidade eccresiastica» 
(VC); «e tolhẽ ẽ todos os tempos que 
elles ally stã os officios eccresiasticos» 
(VC); «ca nom he cousa conuinhauel a 
magestade de Deus nẽ aa ecresiastica 
disçiplina» (S); «deuen rrestytuyr todos 
os dapnos que rrecreçerõ aas ygrejas e 
persoas ecresiasticas» (S); «nẽ se deue 
fazer alguũ outro officio se nõ puro 
ecresiastico» (VC).

edeficar, vb. O mesmo que edificar. 
Formas: edeficar (HV, 1); hedefica 
(VC, 1); hedeficar (VC, 2). Contexto: 
«fezlhe e edeficar hũa ygreja a honrra 
e seruiço de deus» (HV); «seja aaquelle 
que hedefica Syom em peccados» (VC); 
«Mas tornar hedeficar propriamẽte 
perteençe ao tẽplo material» (VC).

edefício, subs. O mesmo que edifício. 
Formas: edeficio (S, 1); hedeficio 
(VC, 3); hedefiçios (VC, 2). Contexto: 
«que quer dizer fũdamẽto que susten 
ho edeficio spiritual» (S); «em vaão 
he hedificado o hedeficio das outras 
virtudes» (VC); «nẽ auera hy dineiros e 
possessioões nẽ hedefiçios» (VC).

edificação, subs. (do lat. aedificatione-m). 
Ato, processo ou efeito de edificar; 
elevação; ação de conduzir à virtude. 
Formas: edificaçam (C, 1); edificaçõ 
(VC, 2; EE, 1); edificaçom (VC, 1; EE, 
4); edificaçon (EE, 1); hedifficaçõ (VC, 
7); hedifficaçom (VC, 2); hedificaçã 
(VC, 1; C, 1); hedificaçam (EE, 1); 
hedificaçõ (VC, 3); hedificaçom (VC, 
1). Contextos: «e quãta edificaçam 
e deuaçam causam, nõ soomẽte aos 
ynorantes» (C); «Açerca do segũdo 
ẽbargo da perfeyçõ ja dito se nota aqui 
huũ exẽplo por edificaçõ» (VC); «na 
edificaçõ do templo de Sallomõ ouue 

tros da justiça secular e de ecclesiastica» 
(VC); «aos quaaes possam mandar quaes 
quer pessoas ecclesiasticas seculares» 
(SG); «fosse ante posto por demostrar 
que os officios ecclesiasticos nõ se hã de 
promouer sempre homeẽs de linhagem» 
(EE); «e acabar o matrimonyo por çẽsura 
eclesiastica» (S); «Em outra maneira sse 
toma por as pesoas eclesiasticas» (S); 
«O septimo a marauilha ou a stranheza 
das ordenaçoões e constituções ecle-
siasticas» (VC); «Porem mandamos e 
defendemos a todallas pessoas eclesias-
ticas e espeçialmente aos benefiçiados e 
aos clerigos dordens sacras» (C); «non 
conpriste o sacrifiçio eclesiastico que te 
foy mãdado» (S); «Segũdo dizẽ os sãctos 
cada huũ iuiz e moormente eclesiastico 
tã firme e tan estauell deue a seer ẽ iul-
gãdo dereito» (TC); «Porẽde deuemos 
muyto trabalhar por aver a sciencia, 
mayormente os eclesiasticos» (S); «som 
defesos per os barõoes eclesiasticos 
em grãde escãdallo do poboo» (VC); 
«quantas som as hordeẽs eclessyasticas» 
(S); «pode ser demandado ante os juizes 
eclisiasticos» (S); «e o prellado tal ou 
sera desposto da dignidade eeclesias-
tica» (VC).

eclipse, subs. (do grego œκλειψις, pelo lat. 
eclipse-m). Ocultação total ou parcial de 
um astro pela interposição de um outro. 
Formas: eclipse (VC, 3); eclipsi (VC, 
1); eclipsy (VC, 4); eclypse (VC, 1). 
Contextos: «Mas as treeuas do eclipse 
do sol naturalmẽte sõ ferrugentas e no aar 
e quantoquer claras» (VC); «Pareçe pois 
que aquelle eclipsi nõ pode seer natural 
mas miraculoso» (VC); «por quanto o 
cordeyro ignoscẽte e o verdadeyro sol 
da justiça padeçia eclipsy» (VC); «assy 
como se faz no eclypse do sol» (VC).

económico, adj. (do grego ο„κονομικός, 
pelo lat. oeconomicus, a, um). Relativo 
ao governo de uma casa ou família. 
Formas: ecomonica (S, 1). Contexto: 
«Ecomonica  como deue rreger e 
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huũa pedra muitas vezes emgeytada 
pellos meestres» (EE); «e damos ajnda 
edificaçom aos que ham de creer» (VC); 
«para a perfeiçõ dos sanctos na obra 
do seruiço e edificaçon do corpo de 
Christo» (EE); «nom buscaaes maldade 
na casa do justo ha obra do qual ou a 
hedifficaçõ» (VC); «a louuor de deus 
prinçipalmẽte e a melhoramẽto seu e 
hedifficaçom do proximo» (VC); «e o 
poouo reçeba boa hedificaçã e emxẽplo 
e as almas dos fundadores dos mosteiros 
sejam ajudadas» (C); «emtom chama os 
homeẽs aa çea do senhor quãdo falla a 
alguũs para hedificaçam delles» (EE); 
«entẽdia enduzer aquesto por hedificaçõ. 
deuoçõ e cõsollaçõ dos fiees» (VC); 
«mas que as faça puramente por louuor 
de deus e hedificaçom do prouximo» 
(VC).

edificador, subs. (do lat. medieval 
aedificatore-m). Aquele que edifica; 
construtor. Formas: hedificadores (VC, 
3). Contextos: «E ha hy tres maneyras 
de geerações de homeẽs hedificadores» 
(VC); «Dauid que diz. que a pedra que 
engeytarõ os hedificadores. esta foy 
feita em cabeça do canto por chaue» 
(VC); «E assy como per o desuayro 
das linguoageẽs forõ confusos os 
hedificadores» (VC).

edificar, vb. (do lat. aedificare). Construir; 
levantar um edifício; fundar; instituir; 
doutrinar; instruir. Formas: edifficar 
(SG, 1); edifica (VC, 3; EE, 2); edificã 
(VC, 2); edificada (EE, 3); edificados 
(VC, 1; EE, 2); edificam (EE, 1); 
edificar (S, 1; VC, 12; EE, 1); edificarõ 
(VC, 1; EE, 1); edificasses (VC, 1); 
edificaste (VC, 1); edificauã (VC, 1); 
edificauam (EE, 1); edificou (VC, 
4; EE, 2); era edificada (VC, 2); era 
edificado (VC, 1); foy edificado (VC, 
1); foy hedificada (VC, 1); he edificado 
(C, 1); he hedificada (S, 1; VC, 2); he 
hedificado (VC, 1); hedifficãdo (VC, 
1); hedifficando (VC, 1); hedifficar (VC, 

1); hedifficarey (VC, 1); hedifficauam 
(VC, 1); hediffique (VC, 1); hedifica 
(S, 1; VC, 5); hedificada (VC, 3; EE, 
1); hedificado (VC, 1); hedificados (VC, 
1); hedificam (VC, 3); hedificar (VC, 
13; EE, 1); hedificarey (VC, 1; EE, 1); 
hedificaria (VC, 1); hedificarõ (EE, 1); 
hedificarom (VC, 1); hedificaua (VC, 1); 
hedificou (S, 1; VC, 2); hedifique (VC, 
2); hedifiquemos (VC, 1); hedifycadas 
(S, 1); seer hedificada (VC, 1); sejã 
hedificados (VC, 1); sta edificada 
(VC, 1); sta hedificada (VC, 2); tijnha 
edificado (EE, 1). Contextos: «possã 
fũdar e edifficar quaaes quer egrejas e 
moesteiros» (SG); «Misticamẽte ẽ tõ 
edifica Nohe a arca» (VC); «todos dias 
edifica ho pecador pera sy huũa casa 
no inferno» (EE); «sey çerto que estes 
taaes fazẽ e edificã ao louuor de deus» 
(VC); «Pello nome da çidade edificada 
no porto» (EE); «sooes juntamẽte 
edificados» (EE); «se na terra onde 
moram edificam de sua terra non curam 
mais» (EE); «A qujnta edificar ygrejas» 
(S); «assi por o fruito da sua preeguaçõ 
per que edificarõ o poboo como por 
os millagres que fezerõ» (VC); «e se 
per tua maão propria edificasses mil 
hospitaaes» (VC); «e assy edificaste 
casa razoauel de deus» (VC); «plãtauã 
e edificauã» (VC); «e vendiã prantauam 
e edificauam» (EE); «porque pello 
primeiro se edificou em elles a ffe da 
humanidade» (EE); «porque a casa de 
Zacharias era edificada em lugar alto» 
(VC); «o qual era edificado aly na praya 
do mar em sabro» (VC); «em quorẽta e 
seis ãnos foy edificado este tẽplo» (VC); 
«em memoria do seu amargoso choro e 
peendença foy hedificada hũa ygreja de 
sam Pedro» (VC); «Item por quanto ho 
templo de Deus he edificado pera orar» 
(C); «sobre elle he hedificada ha ygreja» 
(S); «em vaão he hedificado o hedeficio 
das outras virtudes» (VC); «hedifficãdo 
(E aquelle que reçebera huũ)» (VC); 
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«e que nõ fallemos hedifficando o 
proximo nem louuãdo a deos» (VC); 
«E outra cousa he resuscitar. e outra 
hedifficar» (VC); «hedifficarey eu a 
minha ygreja» (VC); «hedifficauam os 
sepulcros e memorias dos prophetas» 
(VC); «hediffique ygreja e faça do 
dinheiro todo bẽ que poder» (VC); «por 
que toda cousa cõtra cõciẽçia hedifica 
a pena do inferno» (S); «por que era 
assynada hedificada ao seruiço diuino 
pello tẽplo que hy estaua» (EE); «em 
aquelle hedificio de virtudes hedificado 
e fundado em Christo» (VC); «e que os 
homẽs fossem assi hedificados aa fe» 
(VC); «Sam alguũs delles que amam 
soo deus. e estes hedificam ouro. prata. 
e pedras preciosas» (VC); «a qual 
Philippo filho de Herodes renouou 
e tornou a hedificar» (EE); «e sobre 
aquesta pedra hedificarey minha ygreja» 
(EE); «e que hedificaria a ygreja sobre 
a sua fe» (VC); «os romaãos hedificarõ 
o templo da paz muy fermoso» (EE); 
«aquelles que hedificarom as ygrejas 
dos martires e os ornamẽtã pareçe 
que fazẽ booas obras» (VC); «os 
romaãos hedificarõ o templo da paz 
muy fermoso» (EE); «e hedificaua huũ 
moesteiro premostraçense» (VC); «este 
foy Sen, ho fylho primogenito de Noee, 
que hedificou a Jherusallen e foy rrey 
della» (S); «e nõ ha hy cousa que mais 
hedifique a ffe» (VC); «hedifiquemos 
pois no nosso coraçõ pousada» (VC); 
«saluo nas ygrejas honde som as pias 
hedifycadas e deputadas pera este 
ssacramento» (S); «a ygreja que auia de 
seer hedificada em meyo das naçoões» 
(VC); «sejã hedificados e melhorem per 
a correiçom que virem seer feitas em 
elles» (VC); «vos sooes çidade que sta 
edificada sobre mõte alto» (VC); «Esta 
sta hedificada em a ladeyra do monte» 
(VC); «que se chama Mellos no monte 
Syon homde Dauid tijnha edificado pera 
sy huũ paaço» (EE).

edifício, subs. (do lat. aedificiu-m). 
Construção; casa ou outro imóvel. 
Formas: edifficios (VC, 1); edificio 
(VC, 11; EE, 1); edifiçio (EE, 2); 
edificios (VC, 5); edifiçios (VC, 2; EE, 
1); hediffiçios (VC, 5); hedificio (VC, 
9); hedifiçio (EE, 1); hedificios (VC, 
5). Contextos: «E assy foy posto na 
manjadoira streita por reprender os 
leitos dillicados e os anchos e grãdes 
edifficios» (VC); «(fundado) a maneira 
do edificio firme» (EE); «assentou 
muito bem na altura do edifiçio em huũa 
esquina que ajuntaua duas paredes» 
(EE); «nom curã de fazer edificios e 
thesouros» (VC); «lãçãdote per a terra 
as torres e as mayores fortelezas e 
poẽdo per terra todos edifiçios» (VC); «e 
todollos edifiçios deitarõ em terra» (EE); 
«e nõ os hediffiçios da çidade» (VC); 
«E em aqueste hedificio posse elle o seu 
sangue por barro ou caal» (VC); «por 
tal que o hedificio da caridade cresça 
pera alto e seja aleuãtado» (VC); «todo 
hedifiçio fundado» (EE); «por doestar o 
cuydado de fazer os hedificios e gloria 
do mũdo» (VC); «ẽ a qual se apanhauã 
as auguas que corriã dos hedificios do 
tẽplo» (VC).

édito, subs. (do lat. editu-m, part. passado de 
edere, publicar). Edital; ordem judicial. 
Formas: editos (C, 1). Contexto: 
«assynamos por todos os tres editos de 
çitações» (C).

efectivamente, adv. (de efectivo + -mente). 
Com efeito; realmente. Formas: 
effectiuamẽte (VC, 1). Contexto: «Nom 
som estas cousas taaes formalmẽte 
em o demonio mas per as elle obrar 
effectiuamẽte porque elle fazera o homẽ 
seer çego e mudo» (VC).

efectivo, adj. (do lat. effectivus, a, um). Que 
tem efeito; capaz de produzir um efeito. 
Formas: effectiua (VC, 1). Contexto: 
«este poder deu deus padre a Christo 
como a causa effectiua» (VC).

efecto, subs. O mesmo que efeito. Formas: 
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efecto (S, 11); efectos (S, 1; VC, 1); 
effecto (S, 11; VC, 10; C, 1; EE, 6); 
effectos (S, 2; VC, 2; EE, 2); effectu (VC, 
7; C, 1). Contextos: «Ho efecto da qual 
extrauagãtes he este» (S); «Estabeleçeo 
outrosi cõ efecto quãdo padeçeo en na 
cruz e sayo de sseu costado sangue e 
augua» (S); «pelos muitos efectos e beẽs 
que ha hy» (S); «e a sua virtude he pera 
sete efectos» (VC); «Ha orden bispal 
he hũa preminençia e mayoria que sse 
da da ssegũda obra e effecto de carater 
da orden saçerdotal» (S); «E assy foy 
feito que a obediencia ouuesse merito e 
ouuesse effecto a promissom» (VC); «e 
per ellas nõ cõsiguã effecto alguũ» (C); 
«mas quãto aa demostraçõ no effecto, 
mais pareçia segũdo que aquelle creçia 
no corpo» (EE); «nã quanto ao effecto 
mas quanto aa demostraçam» (EE); 
«sson dictas chaues no pular por que ha 
dous effectos» (S); «e poõe os effectos 
da escomunhom mayor» (EE); «e porem 
o fructo e o effectu nõ pequeno que se 
desto seguyo» (VC); «mandamos que 
sejam nehuũs, e de nehuũ effectu» (C).

efectualmente, adv. (de efectual + 
-mente; relacionado com o adv. do lat. 
medieval effectualiter). Com efeito; 
efetivamente. Formas: effectualmẽte 
(VC, 1). Contexto: «e como a beenzẽ 
effectualmẽte» (VC).

efeitivo, adj. O mesmo que efectivo. 
Formas: efeitiua (VC, 1). Contexto: 
«sam Joham nem os sanctos nom sam 
luz efeitiua e que per sy allumee» (VC).

efeito, subs. (do lat. effectu-m). Resultado; 
consequência. Formas: efeito (S, 2; 
VC, 3); efeitos (VC, 1); efeytos (VC, 
1); effeito (VC, 6; EE, 7); effeitos 
(EE, 1); effetos (S, 1); effeyto (VC, 3; 
EE, 4); effeytos (EE, 1). Contextos: 
«A hũa quãdo quer que se faz sempre 
fica ha obra della e ho efeito» (S); «nõ 
venha pecado mortal que embargue 
o efeito da oraçom» (VC); «assy forõ 
em ella singularmẽte os efeitos destas 

vidas ambas» (VC); «mas porque por 
quanto a alma tẽ muytos efeytos e obras 
desuayradas» (VC); «e fyca na alma soo 
ho effeito do sacramento» (EE); «o qual 
conuinha prouar com obras e effeitos» 
(EE); «e dizianse chaues por dous 
effetos que auiam» (S); «O primeyro 
effeyto he inspiraçõ de bõo proposito ou 
cõçibimẽto» (VC); «Non em sy, mas em 
seus effeytos» (EE).

eficácia, subs. (do lat. efficacia-m). 
Qualidade do que é eficaz; eficiência. 
Formas: efficacia (VC, 32); efficaçia 
(VC, 1; C, 1); eficacia (VC, 3); eficaçia 
(S, 2). Contextos: «E pera prouar a 
efficacia ou afficamẽto e força da oraçõ 
cõtinuada propos o cõto da perseuerãça 
na oraçõ» (VC); «Antre todallas orações 
que açerqua dos christaãos se custumã 
o pater noster he de mayor efficaçia e 
exçelençia que as outras» (C); «aqueste 
dobramẽto significa a eficacia da cruz» 
(VC); «ho bautismo rreçebeo eficaçia 
acabada e perfecta» (S); «Ca este 
sacramẽto nom soomente aproueyta aos 
homẽs pella eficaçia e proueito e efecto 
do sacramento» (S).

eficar, vb. O mesmo que aficar. Formas: 
estãdo efficado (VC, 1). Contexto: «mas 
o mũdo o deseja como viuo quãdo se 
trabalha de o arrebatar em suas obras 
estãdo efficado» (VC).

eficaz, adj. (do lat. efficace-m). Que tem 
eficácia; eficiente. Formas: eficaçes 
(VC, 1). Contexto: «quã eficaçes sejã 
as lagrimas da oraçõ» (VC).

eficiente, adj. (do lat. efficiente-m). Eficaz; 
que produz o efeito pretendido. Formas: 
efficiente (VC, 2); efficiẽte (VC, 1); 
effiçiẽte (VC, 1). Contextos: «mas ante 
significa causa efficiente» (VC); «A sua 
resurreyçom he a causa efficiẽte da nossa 
ressurreiçõ» (VC); «a quarta segũdo a 
causa effiçiẽte e mouẽte» (VC).

efimir, subs. (relacionado com o grego 
™φήμερος). Nome de um peixe. Formas: 
effimir (VC, 1). Contexto: «A prymeyra 
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he effimyra a qual tomou este nomeẽ de 
huũ peyxe do mar que ha nome effimir» 
(VC).

efimiro, adj. (do grego ™φήμερος, pelo lat. 
ephemeron). O mesmo que efémero: que 
dura um dia; passageiro; temporário. 
Formas: effimyra (VC, 1). Contexto: 
«ha muytas e desuayradas speçias de 
febre assy som desuayradas geeraçoões 
de peccados. A prymeyra he effimyra a 
qual tomou este nomeẽ de huũ peyxe do 
mar que ha nome effimir» (VC).

efructuoso, adj. (de e- + fructuoso). O 
mesmo que fructuoso ou frutuoso. 
Formas: effructuoso (VC, 1). Contexto: 
«O lenho verde outrossy effructuoso: 
som os escolhectos» (VC).

egregia, subs. O mesmo que igreja. 
Formas: egregia (TC, 1). Contexto: «A 
terceira se foy em aquelles dias a egregia 
ouuir as missas e as pregações» (TC).

egrégio, adj. (do lat. egregius, a, um). 
Distinto; ilustre. Formas: egregios 
(VC, 1). Contexto: «com verdadeyras 
e deuotissimas exposiçoões de diuersos 
doctores: egregios: devotos: e muy 
gloriosos» (VC).

egreja, subs. O mesmo que igreja. Formas: 
egreia TC, 12); egreja (VC, 1; EE, 1); 
egrejas (SG, 1). Contextos: «comũgar 
nas festas de cada huũ ano asy como 
he mãdado pela sãcta egreia» (TC); 
«Se ergo no tẽplo que era em figura 
da egreja» (VC); «por apartamẽto 
da vnidade da egreja» (EE); «possã 
fũdar e edifficar quaaes quer egrejas e 
moesteiros» (SG).

egualmente, adv. O mesmo que igualmente. 
Formas: egualmente (TC, 1). Contexto: 
«Sey obediente a Deus e a teu pralado, 
e manso a teus cõpanheyros amandoos 
todos egualmente» (TC).

eia, interj. (do lat. eia). Formas: eya (VC, 
1). Contexto: «Eya pois nossa vogada 
reuolue pera nos aquelles teus olhos 
misericordiosos» (VC).

eiba, subs. O mesmo que eiva. Formas: 

eyba (VC, 5); eybas (VC, 2). Contextos: 
«e tenhamos limpa e sem eyba a ymagẽ 
sua que nos deu» (VC); «mas se o 
corpo ouuer alguũ pequeno de dãpno 
ou eyba fazemos todo nosso poder pera 
o liurarmos da enfermidade» (VC); 
«porque elle polla palaura do poderio 
diuinal curaua as eybas e doores dos 
corpos» (VC); «lançãdo lhes custume 
de fezerẽ ydolatria e magoas ou eybas 
de pecados» (VC).

eiglesia, subs. O mesmo que igreja. 
Formas: eiglesia (TC, 1). Contexto: 
«Mas nosso senhor Deus, ao qual cãta a 
sãta eiglesia, que a el he propria cousa 
amercear e perdoar» (TC).

eigreja, subs. O mesmo que igreja. 
Formas: eigreia (TC, 13); eigreias (TC, 
1); eygreia (TC, 12); eygreias (TC, 1). 
Contextos: «E he priuado da sua graça 
morrẽdo em aquel pecado perde a gloria 
eternal a qual Deus fez para o home, 
perde ainda a yrmĩdade da eigreia e os 
beẽs que se em ella fazẽ» (TC); «aqueles 
que os seruẽ pagãnos coas eigreias» 
(TC); «Se leyxou de hir a eygreia aos 
tempos que deuera» (TC); «ca ia nom 
auondaria pera seruir Deus nas eygreias 
feytas symplezmente» (TC).

eileição, subs. O mesmo que eleição. 
Formas: eyleiçã (EE, 1). Contexto: «e 
que ha eyleiçã por sorte he defendido» 
(EE).

eira, subs. (do lat. area-m, superfície 
plana). Espaço para bater e secar os 
cereais. Formas: eira (VC, 1); eyra (TC, 
1; VC, 7; C, 1); eyras (VC, 1); heira 
(C, 5); heiras (C, 1). Contextos: «Do 
auẽtejamẽto ou alimpamẽto da eira no 
postumeiro juyzo» (VC); «quem acender 
casa ou eyra tres anos de peẽdemça» 
(TC); Ou agora alimpa deus a eyra 
apartando os que sam mereçedores per 
merito» (VC); «resoluidos per podridõ 
como trigo limpo e a ventoeja na eyra de 
toda a terra» (VC); «he huũ stormento 
que os alimpadores das meses teem nas 
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eyras com que alleuantam ao vento o 
pam debulhado» (VC); «E quanto he 
aos que pagam o dizimo dos moolhos 
nas suas heiras se per vẽtura acõteçer 
que alguũ das agras em que elles tem o 
pam seja mays preto da ygreja, que da 
heira do dito laurador» (C).

eirado, subs. (de eira + -ado). Terraço. 
Formas: eyrado (VC, 5). Contexto: 
«porque aly jaziã em huũ eyrado ou 
alpẽder os corpos dos gaados mortos» 
(VC); «cõpliria pois de seerẽ reçebidos 
em çima no eyrado e solario» (VC); 
«estara prestes no postigoo ou eyrado 
de Sallomom» (VC).

eis, adv. (segundo uns do lat. ex; segundo 
outros, do lat. ecce; segundo outros 
ainda, de heis, forma do verbo haver). 
Aqui está. Formas: eis (EE, 34); eys 
(EE, 21). Contextos: «Eis aqui que 
trazian huũ finado filho de huũa molher 
que nõ tijnha outro filho nẽ filha» (EE); 
«e eis aqui estaua diante delle huũ 
ydropico» (EE); «eys aqui os magos 
vierõ de oriente» (EE); «e eys aqui a 
estrela que virom em ho oriẽte» (EE); 
«Eys aqui a careza dos mãtijmẽtos» 
(EE); «Eys a serua do senhor» (EE).

eiva, subs. (regressivo de eivar, este do lat. 
*elibare). Falha; rotura; mancha; ferida. 
Formas: eyua (VC, 1). Contextos: «(e 
vos staae aparelhados) porẽ sẽ eyua do 
coraçõ e da boca e da obra» (VC).

eixame, subs. O mesmo que exame. 
Formas: eixame (VC, 1). Contexto: 
«Itẽ em cõsijrar a pẽna infernal em o 
postumeiro juizo e eixame» (VC).

eixecução, subs. O mesmo que execução. 
Formas: eixecuçom (VC, 1). Contexto: 
«querendo saluar se se guardase de 
complir e poer em eixecuçom tam grãde 
trayçõ» (VC).

eixéquias, subs. O mesmo que exéquias. 
Formas: eyxequias (VC, 1). Contexto: 
«A põpa sandya e as companhas e 
ajuntamentos custosos das eyxequias» 
(VC).

elação, subs. (do lat. illatione-m). O 
mesmo que ilação; ato ou efeito de 
inferir; conclusão. Formas: elaçõ (VC, 
1); ellaçõ (VC, 1); ellaçom (VC, 3). 
Contextos: «nasceo de madre desposada 
com carpẽteyro por tirar toda elaçõ 
da soberba de seer de grande linhagẽ 
segundo a carne» (VC); «A ellaçõ e 
soberua he aquella que dampna os 
prellados e portanto consentio o senhor 
que fosse leuado a tam alto lugar» (VC); 
«nom reçebẽ per ellas da ellaçom e 
alleuantamento da soberba» (VC).

elamento, subs. O mesmo que elemento. 
Formas: elamẽto (S, 1). Contexto: 
«achegãdose a palaura ao elamẽto» (S).

ele, pron. pes. (do lat. ille, illa). Pronome 
pessoal da terceira pessoa. Formas: el 
(TC, 11; VC, 14); ela (S, 13; TC, 22; 
VC, 7); elas (S, 2; TC, 12; VC, 1); ele 
(S, 6; TC, 69; VC, 14); eles (TC, 28; 
VC, 5); ell (TC, 7; VC, 1); ella (S, 152; 
TC, 2; VC, 1027; HV, 23; C, 8; EE, 
100; RP, 1); ellas (S, 9; TC, 6; VC, 277; 
HV, 2; C, 18; EE, 14); elle (S, 304; TC, 
2; VC, 4525; HV, 81; C, 36; EE, 586); 
elles (SG, 2; S, 94; TC, 8; VC, 1569; 
HV, 26; C, 72; EE, 212). Contextos: «a 
el he propria cousa amercear e perdoar 
segũdo o que el disse nõ quero eu a morte 
do pecador mays que se conuerta e uiua 
asy como boo e ualẽte» (TC); «Item se 
o marido nõ quer iazer com sua molher 
quando ela quiser e ela uay iazer com 
outrem todo este pecado fica ao marido» 
(TC); «mais por que ffose gardada ha 
ãtiguidade ẽ elas por autoridade sãta» 
(S); «Se ascõdudamẽte achou algũas 
cousas e se calou com elas tomãdoas 
para sy» (TC); «E se ele este pecado 
sofre de besta e por ele nõ fica que a besta 
em ele este pecado faça, tal sofra como 
aquel que cõ besta fazese macho» (TC); 
«chegarom a ele os seus discipollos e 
acordaromno» (EE); «hyriam a eles 
mays nõ uaã a eles saluante os neycios 
quãto ergo mais uaã tanto som iulgados 
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por menos sabedores e asy crer per eles 
he pouco siso» (TC); «pode outrosy sem 
o fazer saber a eles entrar em relligiom 
e em stado de perfeiçom» (VC); «Ca 
tall nõ condepna ell, mais aquelles que 
cõtra ell derõ aquel falso testemunho» 
(TC); «deu a sentença todo aquello que 
per ella perdeu» (TC); «porque nõ ẽtre 
em ella ho aar peçonhẽtado» (RP); «A 
.xiiii. se iouue con ellas trebelhamdo» 
(TC); «nom o deue o sacerdote dizer a 
pesoa em tal que nom seia descuberta 
per elle» (TC); «som uiltamẽto da fe 
e despraz com elles muyto a Deus e a 
Sancta Maria» (TC).

elo, pron. pes. (do lat. illud). Isso; aquilo. 
Pronome pessoal da terceira pessoa. 
Formas: ello (S, 11; TC, 3; VC, 120; 
C, 25; EE, 2); ellos (VC, 1); elo (TC, 3; 
VC, 1). Contextos: «nom se embarga 
de çelebrar nen peca por ello» (S); «Se 
tem que as boas que ha que lhas nom 
deu Deus nem lhe da por ello graças» 
(TC); «ca pode cada huũ casar se e nõ 
pecar por ello» (EE); «porque em ellos 
erã conthehudas a guarda da ley» (VC); 
«E se fazias cousa iusta e boa e nõ 
poseste em elo boa diligẽcia e mataste 
es omecida e pecaste mortalmẽte» (TC); 
«o qual auera de reçeber por elo esse 
meesmo deus» (VC).

eleção, subs. O mesmo que eleição. 
Formas: eleções (VC, 1). Contexto: «E 
assy muytos religiosos sam que seguem 
muyto a carnalidade e nom as cousas 
que som de deus e do spiritu em suas 
eleções» (VC).

elecção, subs. O mesmo que eleição. 
Formas: elecçõ (VC, 2); elecçom (VC, 
1); ellecçõ (VC, 1). Contextos: «me 
trabalho de proseguir a nossa elecçõ» 
(VC); «nõ ha hy elecçõ nẽ escolhẽ 
mais os boos que os maaos» (VC); «Da 
elecçom dos doze apostollos» (VC); 
«aaquelles que per ellecçõ ou malicia 
fazem mal chama elle propriamẽte 
mezquinhos» (VC).

electivo, adj. (do lat. electivus, a, um). 
Relativo à eleição; que escolhe. Formas: 
electiua (VC, 1). Contexto: «mas per 
outra voõtade electiua e deliberada com 
que desejaua de star cõ Christo na vida 
eternal» (VC).

electo, subs. O mesmo que eleito. Formas: 
electos (VC, 1); ellectos (VC, 5). 
Contextos: «E seus discipullos em 
pessoa dos electos» (VC); «em tãto 
que atees os ellectos e scolhidos seriã 
tragidos em error se se fazer podesse» 
(VC); «ouça cõ prazer o conuite cõ os 
teus ellectos quando diseres» (VC); 
«porque aquelle que em aqueste mũdo 
ficar cõ os ellectos defendẽdoos» (VC).

elegante, adj. (do lat. elegante-m). Que tem 
elegância; esbelto; distinto. Formas: 
ellegãtes (VC, 1). Contexto: «Todas 
cousas que vees cõ teus olhos que sejã 
ellegãtes e fremosas de todas te paguas 
por seerẽ taaes» (VC).

elegantemente, adv. (de elegante + 
-mente). Com elegância. Formas: 
eleguãtemẽte (VC, 1). Contexto: «E 
porẽ se diz eleguãtemẽte o velho leuaua 
o moço» (VC).

eleger, vb. (do lat. eligere). Nomear por 
eleição; escolher; preferir. Formas: 
elegem (VC, 1); eleger (VC, 1); elegido 
(VC, 1); ellege (VC, 3); ellegeo (VC, 
1); elleger (VC, 3); ellegerẽ (VC, 1); 
ellegidos (VC, 1); ellegy (VC, 1); erã 
ellegidos (VC, 1); fora elleito (VC, 1); 
fora elligido (VC, 1); foron elegidos (S, 
1); foy ellegido (VC, 1); he elegido (VC, 
1); he ellegydo (EE, 1); seer ellegido 
(VC, 6); seja elegido (VC, 1); seja 
ellegido (VC, 1); som elegidos (VC, 
1); som ellegidos (VC, 2). Contextos: 
«por tanto aquelles que sciente mente 
tal elegem ou promouem ou lhe dam 
fauor» (VC); «e per aquelles que os 
deuiam eleger e faziam se dereitamente» 
(VC); «aqueste he escolhido e elegido» 
(VC); «E por tãto pareçe que aquelle que 
ellege alguẽ a alguũ officio. deue elleger 
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o que he melhor pera ello» (VC); «elle 
ordenou e ellegeo os apostolos» (VC); «e 
curã pouco de ellegerẽ boos ministros e 
boos seruidores de deus» (VC); «Taaes 
prellados ellegidos desta maneira som 
mais por queeda ou destroyçom» (VC); 
«mas eu ellegy e scolhy a vos» (VC); 
«em outro tempo os bispos erã ellegidos 
per inuocaçom e inspiraçom do spiritu 
santo» (VC); «a huũ outro que fora 
elleito e filhado por prellado» (VC); 
«Chamauao amjgo segundo o primeiro 
stado em que fora elligido como amjgo e 
discipollo» (VC); «e deuẽlhes pedir que 
os frades que foron elegidos que posam 
ouuir confissõees en suas çidades» (S); 
«ca muy cara seria cousa logo de se 
fazerẽ as elleiçoões se se deuessem de 
desfazer achãdo outras pessoas melhores 
o melhor que aquelle que foy ellegido» 
(VC); «e he elegido o ladrom Barrabas» 
(VC); «Todo prellado dos homeẽs 
he ellegydo» (EE); «o melhor e mais 
perfeito deue seer ellegido e posto por 
prellado» (VC); «Mas se elle se mete ou 
apresenta requerindo que seja elegido 
cousa dampnada e perijgosa he de todo» 
(VC); «que a elleiçõ seja dereita e que 
seja ellegido ydoneo» (VC); «por tãto 
se taaes como estes som elegidos em a 
ygreja» (VC); «todos aquelles que som 
ellegidos pera o ministerio» (VC).

eleição, subs. (do lat. electione-m). Ato ou 
efeito de eleger; escolha; deliberação; 
provimento. Formas: eleiçõ (VC, 1); 
eleiçom (VC, 1); eleiçoões (VC, 1); 
eleyçõ (VC, 1); eleyçon (EE, 1); elleiçõ 
(VC, 5); elleiçom (VC, 1); elleiçoões 
(VC, 1); elleyçõ (VC, 2); elleyções (VC, 
1); elleyçom (VC, 1; EE, 1); elleyçoões 
(VC, 1). Contextos: «Muyto pois se 
deue auer cõsijraçom na eleiçõ dos 
prellados e dos prepostos» (VC); «certas 
foy a nosso senhor e aa sua preeguaçom 
de seer feita tal eleiçom» (VC); «E assy 
agora se faz acerca de muytos e ajnda 
antre os religiosos que nas eleiçoões e 

nos promouimentos» (VC); «se demostra 
a rreprouaçõ ou lançamento dos judeus e 
eleyçõ e escolhimento dos gẽtios» (VC); 
«Porẽ com rezõ he deffesa a tal eleyçon 
de sortes» (EE); «demostrãdo per esto 
que aa elleiçõ e promouimẽto dos 
prellados deuem seer feitas primeiramẽte 
deuotas orações» (VC); «Da elleiçom 
dos doze apostollos» (VC); «ca muy 
cara seria cousa logo de se fazerẽ as 
elleiçoões se se deuessem de desfazer» 
(VC); «nõ forã elles chamados em 
apostollos por a elleyçõ» (VC); «mas 
ay que as elleyções som corruptas» 
(VC); «a dignidade apostollica que ouue 
por elleyçom de Christo» (EE); «Onde 
aquelles que em semelhantes elleyçoões 
e feytos dam seu consemtimento» (VC).

eleito, subs. (do lat. electu-m, part. pass. 
de eligere). Escolhido; preferido. 
Formas: elleitos (VC, 1); elleytos (VC, 
1). Contextos: «A oytaua causa por 
exalçamento dos elleitos quando virem 
em o seu senhor» (VC); «em bondade 
dos seus elleytos» (VC).

elemental, adj. (de elemento + -al). 
O mesmo que elementar: que é da 
natureza do elemento; simples. Formas: 
ellemental (VC, 1); ellemẽtal (VC, 1). 
Contextos: «e por tornar os corpos 
em cijnza. e de fogo ellemental pera 
subtillizar os ellementos. e os despoer 
pera serem renouados» (VC).

elemento, subs. (do lat. elementu-m). 
Qualquer um dos quatro elementos: 
terra, ar, fogo e água; o que é simples; 
parte constituinte de um todo. Formas: 
elementos (VC, 1; EE, 1); elemẽto (S, 
1; VC, 2); elemẽtos (VC, 2; EE, 1); 
ellemento (VC, 1); ellementos (VC, 
12; EE, 1); ellemẽto (VC, 1); ellemẽtos 
(VC, 11; EE, 1). Contextos: «E demudar 
os elementos quando lhe aprouguer» 
(VC); «deuia ser fecto ẽ no elemẽto mais 
cumuum» (S); «todollos elemẽtos con 
o queimamento do fogo se alimparã» 
(EE); «e que vymos stender sobre o 
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mar e sobre os ventos e sobre a augua 
e ellemento do aar» (VC); «ham per 
voontade de deos a fazer marauilhosas 
mudanças nos ellementos» (VC); «os 
çeeos e os ellementos e os corpos dos 
escolheytos» (EE); «E o criador dos 
ellementos someteosse ao ellemẽto» 
(VC); «estauamos seruindo sob os 
ellemẽtos daqueste mundo» (EE).

elevação, subs. (do lat. elevatione-m). 
Ato ou efeito de elevar; ascensão. 
Formas: eleuaçom (S, 2). Contextos: 
«he deferẽça ãtre asçençom e asunpçõ e 
eleuaçom» (S); «Eleuaçom perteençe a 
todos os outros sãctos que vã a parayso» 
(VC).

elevantamento, subs. O mesmo que 
alevantamento. Formas: eleuãtamento 
(VC, 1). Contexto: «e assj o soberbo 
teẽ o eleuãtamento do coraçom» (VC).

elevar, vb. (do lat. elevare). Fazer subir; 
levantar. Formas: foy elleuado (EE, 1). 
Contexto: «Foy elleuado ao çeeo» (EE).

elição, subs. O mesmo que eleição. 
Formas: eliçõees (S, 2); ellyçoões (VC, 
1); elyçõ (S, 1); elyçon (S, 1). Contextos: 
«O sseptimo que som discordes no 
cabijdo e fazem partes mayormẽte nas 
eliçõees, nas quaees ja nom curam de 
Deus, mais seguen afeyçan dos parẽtes 
ou dos amigos ou dos senhores» (S); «O 
quarto que se antremetẽ nas eliçõees dos 
prelados» (S); E em muytas ellyçoões e 
prouijmento he reprouado e engeitado 
Christo» (VC); «se foy en elyçõ cõtra 
conçiẽçia» (S); O septimo que seendo 
leygos sse ordenarõ e que a sua elyçon 
nõ foy justa» (S).

elmo, subs. (do germânico helm, pelo lat. 
medieval elmu-m). Capacete. Formas: 
elmo (EE, 1). Contexto: «o elmo se poõe 
sobre todalas outras armas» (EE).

eloquência, subs. (do lat. eloquentia-m). 
Arte de bem falar. Formas: elloquẽcia 
(VC, 1); eloquẽcia (EE, 1); eloquencia 
(VC, 1). Contextos: «sabedoria na 
voõtade. e elloquẽcia e palaura na boca» 

(VC); «conuẽ pera sabermos eloquẽcia 
pera fallar» (EE); «nõ ha sciẽcia que 
possa penetrar nem eloquencia que possa 
fallar com quanto geito e emgenho de 
dolçidõ criou o menino» (VC).

eloquente, adj. (do lat. eloquente-m). 
Que fala bem; dotado de eloquência. 
Formas: eloquente (VC, 1). Contexto: 
«Foy Christo muy fremoso e virgem 
de virgem: e foy muy bem fallante e 
eloquente em toda cousa» (VC).

el-rei, subs. (de el + rei). O rei. Formas: 
al rey (VC, 1); del rey (HV, 5; VC, 13; 
EE, 4); del rrey (S, 1; VC, 1); dell rey 
(VC, 1); delrey (S, 1; TC, 3; VC, 2; EE, 
7); delrrey (S, 4; EE, 4); el rey (S, 3; TC, 
9; VC, 32; HV, 24; EE, 8); el rrey (S, 
1); ell rey (VC, 1); elrey (S, 3; VC, 2; 
EE, 9); elrrey (S, 3; EE, 8). Contextos: 
«e assy como pertencia al rey» (VC); 
«a ydollatria vyo o principio del rey 
de Niniue» (EE); «quis seer mays cõ 
o sseu pouoo afligido que chamarse 
filho da filha del rrey» (S); «assy como 
a vestidura dell rey cõ ell rey quando 
sta em ella vestido» (VC); «Asi como 
leemos delrey Achaz em no liuro dos 
Reys» (TC); «leese delrrey Ezechias 
que disse» (S); «uirõno e disserõno a el 
rey como lhe acõtecera e el rey mãdouo 
chamar e diselhe» (TC); «E entrou el rey 
pera que visse os aseẽtados aa mesa» 
(EE); «el rrey a sua gẽte, o juiz a sua 
prouinçia» (S); «foy achada por elrey 
ssalomõ» (S); «e o propheta Azarias 
quãdo saudou a elrrey Assa e aos que con 
elle eram lhes disse» (S); «catay hõrra a 
elrrey» (EE).

em, prep. (do lat. in). Indica relação de 
lugar, tempo, modo, etc. Formas: ẽ (S, 
659; TC, 158; VC, 1654; HV, 16; C, 
152; EE, 546; RP, 5); em (SG, 9; S, 892; 
TC, 267; VC, 13297; HV, 182; C, 319; 
EE, 2611; RP, 99); en (S, 1171; TC, 6; 
VC, 43; C, 4; EE, 386). Contextos: «ẽ 
as quaees se contem o neçesario» (S); 
«Nom iurar per o seu nome ẽ uãoo» 
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(TC); «por tal que se aqui ẽ este mũdo e 
em aquestas cousas nõ acharmos exẽplo» 
(VC); «jurar ẽ esta maneira» (EE); «nõ 
pode andar ẽ cauallo ou besta» (RP); 
«corrõpe os spiritos vitaes ẽ ho homẽ» 
(RP); «Item lhe deue adizer em como 
ha confissom esta em tres pomtos» 
(TC); «cantauã ao senhor em pandeiros 
e seestros» (VC); «Em vossa paciẽcia» 
(EE); «muytos medicos que em os 
ẽfermos soomẽte esguardã as ourinas» 
(RP); «corpos desordenados em luxuria 
e coyto» (RP); «Mas despendi e despẽdo 
estes dias en trabalhos corporaees e em 
comer e em beber sobejamente» (TC); 
«nem en caminho. nem na patria» (VC); 
«pello obrar dos millagres en seu nome» 
(EE).

em aceso, loc. adv. Ardentemente; com ar-
dor. Formas: ẽ açeso (VC, 1). Contexto: 
«Otorgua me que ẽ açeso pera nẽbrãça 
da tua paixõ gotas de lagrimas por sãgue 
ẽ tua presença mereça doçemẽte suar» 
(VC).

em abscondido, loc. adv. (de em + 
abscondido, este part. de absconder). 
O mesmo que em escondido: em 
privado; ocultamente; escondidamente; 
em segredo. Formas: em abscõdido 
(VC, 4); em abscondido (VC, 6); em 
asbcondido (VC, 1). Contextos: «nom 
o faz em abscõdido» (VC); «ou teu padre 
que vee em abscõdido to gualardoara» 
(VC); «o qual vee em abscõdido: este te 
aguallardara» (VC); «em abscõdido a faz 
qualquer que deseja seer visto de deus 
em esto que faz e nom dos homẽs» (VC); 
«e o teu padre que vee em abscondido 
te dara o gualardom» (VC); «E em 
abscondido nom faley cousa» (VC); «e 
que faz a oraçom em asbcondido» (VC).

em ante, loc. prep. Antes. Formas: 
em ante (VC, 7); en ante (VC, 1). 
Contextos: «em ante forõ começadas e 
aqui declaradas» (VC); «A qual cousa bẽ 
fora em ante dicta delle per o propheta» 
(VC); «em ante fora primeiramẽte feito» 

(VC); «cuja fraqueza en ante pareçeo 
seer tam grande» (VC).

em apartado, loc. adv. À parte; em 
particular. Formas: ẽ apartado (VC, 
1); em apartado (EE, 1). Contextos: 
«nõ sejaaes ousados de dizer em praça 
liuremente aquello que ouuistes ẽ 
apartado» (VC); «A cada huũ fallaua 
em apartado» (EE).

em ascondido ,  O mesmo que em 
escondido. Formas: em ascondido (VC, 
1). Contexto: «Aquello nom se sabe que 
he feito em ascondido» (VC).

em avessada, loc. adv. (de em + avessada, 
este do part. de avessar, este por sua vez 
do lat. aversari). Às avessas. Formas: 
em auessada (VC, 1). Contexto: «E per 
a justiça seer em auessada muytos agora 
em muytos loguares som contados por 
maaos» (VC).

em baixo, loc. adv. Em posição inferior; 
abaixo. Formas: ẽ baixo (VC, 3; EE, 
1); ẽbaixo (VC, 1); em baixo (VC, 3); 
embaixo (VC, 1). Contextos: «se contẽ 
e declara ẽ baixo no capitollo seguinte» 
(VC); «despois ẽ baixo se segue a 
presente» (EE); «reçebe Christo ẽbaixo 
na estrebaria ou onde stã os seruos» 
(VC); «e per aquella parte per que corria 
o sangue aly hya beijar em baixo» (VC); 
«Onde embaixo diz» (VC).

em breve, loc. adv. Brevemente. Formas: 
em breue (S, 2; VC, 7; EE, 1); embreue 
(VC, 1); en breue (S, 2). Contextos: 
«que sse confesse ho mais em breue 
que poder» (S); «e porque em breue 
descorramos per todas as sete obras de 
misericordia» (VC); «por que mais em 
breue sse converta ẽ vynho» (VC); «ha 
de morrer em breue» (EE); «e embreue 
ou trigosamẽte» (VC); «e propoer de sse 
confesar ho mais en breue que poder» 
(S); «por melhor sse faz a coussa e mais 
en breue» (S).

em cabo de, loc. adv. No fim de. Formas: 
ẽ cabo d’ (VC, 1); em cabo d’ (VC, 1). 
Contextos: «ally acabarõ a vida ẽ cabo 
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daquella obra» (VC); «E em cabo desto 
todos se poynham acerca da cruz e 
contemplauam» (VC).

em cima, loc. adv. Sobre; na parte superior. 
Formas: ẽ çima (S, 1; VC, 5); ẽ çyma 
(VC, 2); ẽcima (S, 26; TC, 3; VC, 1; EE, 
1); ẽçima (VC, 15); ẽcyma (S, 1); em 
cima (VC, 4); em çima (S, 1; VC, 46; C, 
2; EE, 2); em çyma (S, 1; VC, 6); emcima 
(TC, 1; VC, 10; EE, 2); emçima (S, 9; 
VC, 68; EE, 4); emçyma (S, 4; VC, 2); en 
cima (S, 1); en çima (S, 3; EE, 1); encima 
(S, 1; TC, 1; VC, 1); ençima (S, 40; VC, 
37; EE, 2); encyma (S, 1); ençyma (S, 
4). Contextos: «segũdo he dito ẽ çima» 
(S); «e per o cõtrairo segũdo ẽ çyma 
dicto he» (VC); «ia dise ẽcima no sesto 
mãdamẽto» (TC); «Onde ẽçima ẽ outro 
loguar lhes auia dicto» (VC); «Segũdo 
estas coussas ẽcyma dictas» (S); «entom 
staua em cima na face de terra» (VC); 
«Outros tocan premeyramente no pee 
e despois no meeo e despois em çima» 
(S); «e despois em çima» (S); «onde em 
çima dito he» (VC); «segundo em çima 
he declarado» (C); «Como em çima he 
posto» (C); «E semeou em çima: ẽ meeo 
do trijgo zizania» (EE); «as coussas que 
estam em çyma em ho çeeo» (S); «e se 
mostrou aqui e em çyma onde preegou 
aos samaritanos» (VC); «Estes ficarom 
ẽ nos outros segũdo que dise emcima» 
(TC); «A sperança he emcima. e o temor 
defũdo» (VC); «E assy como deçerom 
em terra vyron brasas: e huũ peixe posto 
emçima» (EE); «nõ deuemos buscar 
a folguãça se nõ emçyma nos çeeos» 
(VC); «Ao qual matarõ dependurado 
em cima de huũ madeyro» (EE); «Sube 
te en çima» (EE); «madre nosa ygreja 
triũphãte que encima es» (VC); «E 
segũdo en cima he dito» (S); «ja he dicto 
en çima» (S); «nũca auerã o regno de 
Deus segũdo ey prouado encima» (TC); 
«E per estes todos ençima nomeados» 
(VC); «O sexto he a crisma que poeem 
o saçerdote encyma da cabeça» (S); «faz 

huũa cruz ençyma dela» (S).
em cima de, loc. adv. Na parte superior 

de. Formas: ẽ cima d’ (S, 1); ẽ çima d’ 
(S, 4; VC, 1); ẽçima d’ (VC, 2; RP, 1); 
em cima de (EE, 1); em çima d’ (S, 1; 
VC, 3; EE, 4); em çima de (VC, 2); em 
çyma d’ (S, 1; VC, 3); emcima d’ (VC, 
1); emçima d’ (VC, 6; HV, 1); en çima 
d’ (S, 7); en çyma d’ (S, 2); encima d’ 
(VC, 1); ençima d’ (VC, 8); ençima de 
(VC, 3). Contextos: «tẽdo ho padrynho 
a creatura ẽ çima da pya nas maãos» 
(S); «E outrosy faz ẽ cima do cerebro da 
cabeça» (S); «faz huũ signal de cruz con 
ha mãao ẽ çima da hostia» (S); «põlho 
ẽçima da apostema» (RP); «dependurado 
em cima de huũ madeyro» (EE); «A 
treçeyra a vestidura brãca que lhe poeẽ 
em çima da cabeça» (S); «E em çima 
desto ho grãde proueito do homẽ» (EE); 
«e faz tres cruzes con ella em çyma da 
boca do calez» (S); «seja posto em çyma 
de nossos olhos» (VC); «faz huũ sinal 
en çima dauga» (S); «e estrelas en o 
çeo e angeos en çyma dos çeeos» (S); 
«e aquelles que andam encima delles 
nom sabem quejãdos som» (VC); «E 
ençima desto auera hy asçẽdimento do 
fogo» (VC); «E ençima de cabeça teue 
por mitra a coroa dos spinhos» (VC); 
«steue primeiro asentado ençima de todo 
o monte» (VC).

em contrairo, loc adv. O mesmo que em 
contrário: contra; em oposição. Formas: 
encontrairo (VC, 1); em contrairo (VC, 
1); em cõtrayro (RP, 1). Contextos: «que 
eu encontrairo delles fazendo per estas 
meesmas cousas os possa amar» (VC); 
«assy como se ouuessẽ outro mãdado 
em contrairo» (VC); «emtõ se a ydade 
ou outra cousa for em cõtrayro» (RP).

em direito de, loc. adv. Na direção 
de. Formas: ẽ dereito d’ (VC, 1); ẽ 
dereito de (VC, 1); em direito d’ (S, 1). 
Contextos: «Itẽ o berillo se for redõdo 
e o poserẽ ẽ dereito do sol faz açẽder 
fogo ẽ caruoões mortos» (VC); «pois 
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ẽ dereito de nossos olhos aquelles que 
deuemos seguir e ẽ todo lugar nos poõe 
exemplos de sua misericordia» (VC); 
«alça as maãos ygoalmente em direito 
dos hombros em signal que nosso 
saluador, alçadas as maãos» (S).

em escondido, loc. adv. loc adv. (de em + 
escondido, este do part. de esconder). 
Em privado; ocultamente. Formas: ẽ 
escõdido (S, 2; C, 1); ẽ scõdido (VC, 
1); em escõdido (VC, 2; EE, 1); em 
escondido (S, 2; VC, 4; EE, 1); em 
scõdido (VC, 2); em scondido (VC, 7); 
en escondido (S, 2). Contextos: «en 
pubrico e ẽ escondido busquey ocasiõ 
por que me louuasen» (S); «desavĩjr ẽ 
escõdido huũs dos outros» (C); «per 
outra parte ou enguanando so a caua 
em escõdido ou salta per força» (VC); 
«E apareçeo em escõdido aaquelles que 
fallauã da sua resurreiçõ» (VC); «Honde 
fechada a porta fazia oraçõ ao padre 
em escõdido» (EE); «E se o pecado he 
occulto ou lho demandan en pubrico ou 
em escondido» (S); «e por tãto diz que 
seja tua smolla em escondido» (VC); 
«Nenhuũ açende a candea e a poõe em 
escondido nem sob o meyo: mas sobre o 
cãdiero» (EE); «De nocte nasceo porque 
em scõdido veeo por tal que aquelles que 
stauã na noyte do error fossem per elle 
tragidos aa luz e claridade da verdade» 
(VC); «Faze oraçõ em scondido ao teu 
padre que he nos çeeos» (VC); «sse en 
escondido, deuelho negar» (S).

em especial, loc. adv. Especialmente; 
particularmente. Formas: em special 
(RP, 2). Formas: Contextos: «e em 
special donde ha hi corpos mortos e 
podres» (RP); «e em special em o alto 
veraão» (RP).

em feito, loc. adv. Efetivamente. Formas: 
ẽ feito (EE, 1). Contexto: «No tempo 
presente (bẽauẽturados sooes) aqui ẽ 
esperança aa derradeira ẽ feito» (EE).

em fronte, loc. adv. À frente. Formas: em 
frõte (VC, 1). Contexto: «se a poserẽ em 

frõte ou ẽ vista do sol» (VC).
em guisa que, loc. conj. De guisa que; 

de maneira que. Formas: ẽ guisa que 
(VC, 2); em guisa que (VC, 12); em 
guysa que (VC, 1). Contextos: «odos 
tomamos a graça em ty ẽ guisa que 
aquelle que te creer e sperar ẽ ty» (VC); 
«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); «Tu senhora tem 
por bẽ seres em minha ajuda em guysa 
que eu per ty possa escapar da sentença 
da dãpnaçom perpetua» (VC).

em logo de, loc. adv. Em lugar de; em vez 
de. Formas: ẽ logo d’ (VC, 1); ẽ logo 
de (VC, 2); em logo d’ (VC, 3); em 
logo de (VC, 7). Contextos: «para hir 
diante em logo de seu senhor e meestre» 
(VC); «que nom prẽdessem Santiago em 
logo de Christo» (VC); aa obediencia 
dos mandados de deus e dos prellados 
em logo de deus per a qual a voontade 
propria he matada» (VC); «mouendo 
suas cabeças em logo de escarnho» (VC); 
«como assy fosse que em logo do filho 
lhe dauam o alonguado» (VC).

em maneira de, loc. adv. Em forma 
de. Formas: em maneira de (VC, 1); 
em maneyra de (VC, 1). Contextos: 
«nem creesse que fosse verdade e 
dissesse algũas pallauras em maneira 
de blasfemia contra aquello» (VC); 
«e algũas vezes deus em maneyra de 
sanhudo te da aquello que pedes» (VC).

em maneira que, loc. conj. De modo que. 
Formas: ẽ maneira que (S, 6; VC, 1; C, 
2); ẽ maneyra que (S, 4); em maneira 
que (S, 6; VC, 10; HV, 1; C, 1; EE, 
1; RP, 1); em maneyra que (S, 1); en 
maneira que (S, 13); en maneyra que (S, 
6). Contextos: «alça a hostia cõsagrada 
cõ ambas as maãos ẽ maneira que pode 
seer vista dos que ouuen a myssa» (S); 
«respõdeo ẽ maneira que reseruou a deus 
seus dereytos e a Çesar os seus» (VC); «ẽ 
maneira que Deus seja delles seruido» 
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(C); «Ou ẽ outra maneira forteleza he 
vẽçer as payxõees do coraçõ ẽ maneyra 
que nõ sayba tomar sanha nẽ cobjiçar 
cousa algũa» (S); «em maneira que nõ 
os tiremos das oraçõees comuũs» (S); 
«em maneira que vijndo tu ao juyzo eu 
seja achado assignado da questa chaga» 
(VC); «E a gẽte cõprio o mãdado do 
emperador em maneira que nẽhũa parte 
do muro nõ ficou que todo nõ fosse 
deribada» (HV); «como a seu offiçio som 
obrigados, em maneira que nõ mintam 
no que leerem» (C); «O que trellada 
segundo a terra e lingua donde mora o 
ha de poer em maneira que se entenda 
e ao sentido pareça bem» (EE); «em 
maneira que sempre se mingue o sangue 
per modo cõtrayro» (RP); «agraua ho 
coraçom do homen em maneyra que lhe 
nom apraz de fazer coussa alguũa» (S); 
«en maneira que non acharas coussa 
donde ella non more» (S); «e como 
des ha hora de terça ataa vespera, en 
maneyra que ho que comeo e bebeo seja 
desgestido» (S).

em mente, loc. adv. O mesmo que 
enmentre. Formas: mẽte (TC, 1). 
Contexto: «quando lhe uem em mẽte e 
toma hy prazer» (TC).

em mentes, loc. adv. O mesmo que 
enmentre. Formas: em mentes (EE, 1). 
Contexto: «Forõ me minhas lagrimas 
paães dia e noyte em mentes me dizẽ 
cada dia onde esta teu deus» (EE).

em modo que, loc. conj. De forma que. 
Formas: em modo que (4); ẽ modo que 
(RP, 1). Contextos: «em modo que de 
manhaã pareçe chuuosa e chea de neuoa» 
(RP); «ou pareçẽ escureçer os dias ẽ 
modo que pareçe que quer chouuer e nõ 
choue» (RP).

em respeito de, loc. adv. A respeito de; 
relativamente a; no tocante a; com 
referência a. Formas: ẽ respecto d’ (VC, 
5); ẽ respecto de (VC, 3); ẽ respeito d’ 
(VC, 1); em respecto d’ (VC, 13); em 
respecto de (VC, 3); em respectu d’ (VC, 

1); em respeito d’ (VC, 4); em respeito 
de (VC, 2; EE, 3); em respeyto d’ (VC, 
1; EE, 3); em respeyto de (VC, 1); en 
respeito d’ (EE, 6). Contextos: «porque 
a offensa do homẽ he pequena ẽ respecto 
da offensa cõtra deus» (VC); «nõ era de 
fazer cõta ẽ respecto de tãta multidõ» 
(VC); «pode seer dicto ẽ respeito dos 
mayores» (VC); «Apres de aquesto 
sobio Jhesu a Jherusalẽ a qual çidade em 
respecto de toda a terra da promissom 
sta em alto» (VC); ««Aquello que se diz 
que leixam as cousas mais graues da ley 
se entẽde em respectu dos outros» (VC); 
«ou se chama pequena em respeito da 
companhia dos dampnados» (VC); «os 
quaaes em respeito de todollos outros 
christaãos sam mais propriamẽte seus» 
(VC); «O qual era nada em respeito de 
tãta multidom de gẽte» (EE); «estaua 
em huũ valle em respeito de Cana de 
Gallilea» (EE); «para olhar a differença 
de todo ho mundo em respeito de 
Jherusalem» (EE); «a offensa contra o 
homẽ pouca he em respeito da offensa 
cometida cõtra deos» (EE); «nesta 
epistolla poõe ho apostollo a dignidade 
do nouo testamento em respeito do 
velho» (EE); «ca poucos se saluam em 
respeito dos dãpnados» (EE); «que se 
ham na presente vyda poucos som em 
respeito dos beẽs çelestriaaes» (EE); 
«Todollos beẽs dados nesta vida aos 
homeẽs som poucos em respeito dos 
beẽs da gloria» (EE); «como poucos ou 
nenhuũs em respeyto da ẽcarnaçõ» (EE); 
«em respeyto do qual nemhuũ ha hy que 
seja bõo» (VC); «nẽ cõparey com ella a 
pedra preçiosa que todo ouro em respeyto 
daquella he huũa pouca darea» (EE); 
«Porem os beẽs de fora em respeyto 
della» (EE); «E assy mostrasse que nom 
forõ scriptos todollos dictos nem feytos 
de Johãne mas poucos em respeyto de 
quantos forã» (VC); «E aquelle tempo 
foy pouco en respeito do seguinte atee 
a fym do mundo» (EE).
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em roda, loc. adv. Em volta. Formas: em 
roda (VC, 1). Contexto: «Porque te 
glorias tu rico que es cousa de lodo em 
roda» (VC).

em salvo, loc. adv. A salvo; de boa saúde; 
com vida. Formas: ẽ saluo (TC, 1); 
em saluo (VC, 8). Contexto: «fazer 
penitencia do pecado mortal porquanto 
te poderas hyr ẽ saluo e nõ te fuste» 
(TC); «ficãdo a justiça em saluo» (VC); 
«tornarom em saluo a Bethania» (VC); 
«elles ficassem em saluo da culpa» (VC).

em sagredo, loc. adv. O mesmo que em 
segredo. Formas: em sagredo (VC, 1). 
Contexto: «e mais aquellas cousas que 
Elisabeth em sagredo e em scondido 
ouuera per reuelaçom ou spiraçom 
aaquelles que presentes erã» (VC).

em secredo, loc. adv. O mesmo que em 
segredo. Formas: ẽ secreto (S, 2); 
em secreto (S, 1). Contextos: «se ẽ 
secreto o demandar» (S); «deue fazer 
em secreto ao seu saçerdote» (S).

em segredo, loc. adv. Ocultamente; 
ao ouvido. Formas: ẽ segredo (VC, 
3; EE, 2); em segredo (VC, 16; EE, 
5). Contextos: «leer e studar per sy 
meesmo e ẽ segredo pẽssar na ley de 
deus» (VC); «chamados ẽ segredo os 
magos» (EE); «murmurauã em segredo 
aos discipollos» (VC); «E disse em 
segredo que seẽdo estrãgeiro nom 
confiaua dos judeus» (EE); «tomou 
aos seus doze diçipollos em segredo e 
disselhes» (EE).

em sembra, loc. adv. (de em + sembra, este 
de sembrar, simular, imitar). Juntamente; 
em conjunto. Formas: ẽ sembra (VC, 2); 
em senbra (VC, 2);. Contextos: «Em 
tõ todas as perseguiçoões se ajũtarã e 
mostrarã ẽ sembra» (VC); «foy cõjũta a 
ambas ou a cadahũa em senbra» (VC); 
«e em senbra ou juntamento hũa cousa e 
outra ajũtada aa diuijndade em a pessoa 
do filho» (VC).

em sólido, loc. adv. (de em + sólido, 
este do lat. solidu-m, denso, maciço). 

Em papel. Formas: em solido (C, 1). 
Contexto: «E queremos que todallas 
penas desta constituiçam sejam em 
solido pera ho meirinho, por que cõ 
milhor dilligençia olhe por sua guarda» 
(C).

em soma, loc. adv. O mesmo que em 
suma; resumidamente; enfim. Formas: 
ẽ soma (VC, 1); em soma (VC, 13). 
Contextos: «E assy ẽ soma tres som 
as circumcisoões» (VC); «E porque o 
senhor cõprehẽdesse breuemẽte os seus 
louuores em soma e as suas virtudes diz 
adiante» (VC); «Em a paixom de Christo 
forõ tres cousas em soma aas quaaes som 
reduzidas todallas outras» (VC).

em tal guisa como, loc. conj. De tal modo 
como. Formas: ẽ tal guisa como (VC, 1). 
Contexto: «e asanhãse se os reprehendẽ 
ẽ tal guisa como os de Sodoma» (VC).

em tal guisa que, loc. conj. Em tal modo 
que. Formas: ẽ tal guysa que (TC); em 
tal guisa que (VC, 7; HV, 1; C, 1); em 
tal guysa que (TC, 2); en tal guisa... que 
(VC, 1). Contextos: «deuea temperar 
ẽ tal guysa que a possa teer o pecador» 
(TC); «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); «e triguamos nos 
vijnr aa batalha dos vicios e rebatamos 
o cuytello. ou estoque da lingua em tal 
guisa que nõ soo nõ diguamos injurias 
mas que ajnda que nollas digã nõ as 
sentamos» (VC); «forõ mujto toruados 
em tal guisa que nẽhuũ nõ pode fallar» 
(HV); «abertos por diante em tal guisa 
que pareçam os avetos e sobrepelizias 
que trouuerẽ» (C); «Outrosy me uem 
fastio e emfadamẽto em tal guysa 
que nõ ueio a ora que aia de acabar 
de rezar» (TC); «Mas acustumã os 
religiosos claustraaes em seos cabidoos 
nõ amoestar en tal guisa atee que se 
acusem» (VC).

em tal jeito que, loc. conj. Em tal modo 
que. Formas: em tal geito que (VC, 1). 
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Contextos: «entõ a alma se despoõe em 
tal geito que pode liuremente aleuãtarse 
a cõtẽplar a verdade» (VC).

em tal maneira que, loc. conj. Em tal modo 
que. Formas: ẽ tal maneira que (VC, 1; 
C, 1; EE, 1); em tal maneira que (VC, 8; 
HV, 1; C, 4; EE, 2); em tal maneyra que 
(HV, 2; EE, 1). Contextos: «e enflamaua 
ho coraçõ e o corpo ẽ tal maneira que 
abertos os poros corresse o suor ruyuo 
e coor de sãgue sãguinho» (VC); «e o 
façam cõ boa dilligençia ẽ tal maneira 
que o dito templo seja bem repairado» 
(C); «assy studees de nos ajudar com 
nossas preguarias em tal maneira que 
per graça de Christo. mereçamos auer 
aquella bẽauenturãça que vos possuijs» 
(VC); «ao qual deffecto somos obrigados 
correger e ẽmẽdar em tal maneira que 
as almas de nossos subditos nõ padeçã 
detrimẽto, e nos descarreguemos nossa 
cõçiençia» (C); «assy deues de amar ao 
proximo como a ty meesmo em bem e nõ 
em mal, segũdo Sancto Thomas, em tal 
maneyra que pello amor do proximo nõ 
cometa cousa alguũa feea» (EE).

em tal modo que, loc. conj. Em tal maneira 
que. Formas: em tal modo que (VC, 3); 
em tal moodo que (C, 1); ẽ tal modo que 
(C, 1). Contextos: «e agora es visto seer 
leguado em tal modo que chorando e 
fazendo planto te deça e tome da cruz» 
(VC); «eu te possa sepultar per cõtinuada 
memoria e ameudada recordaçom em 
tal modo que assy sepultado cõ tigo 
eu te possa acõpanhar na gloria da 
resurreiçom» (VC); «Em tal moodo que 
muitas vezes na somana nom ha huã 
audiẽçia» (C); «cada domĩgo e cada 
festa, duas ou tres ẽ tal modo que cada 
huũ anno lhes sejã leudas todas tres 
vezes» (C).

em tal ponto que, loc. conj. Em tal situação 
que; em tal modo que. Formas: em tal 
ponto que (VC, 3). Contexto: «mas 
acharõ no menino sem falla assesegado 
e sob poder da sua madre. e em tal ponto 

que se nõ demostraua ẽ elle alguũ signal 
de poderio» (VC); «ou he em tal ponto 
que aguisadamente podera soportarse 
se he no primeyro ponto destes» (VC).

em vão, loc. adv. (do lat. in vanu-m). 
Debalde; inutilmente. Formas: ẽ uãoo 
(TC, 1); ẽ vaão (S, 2; VC, 6); em uaão 
(TC, 4); em vaão (S, 3; VC, 62; C, 2; 
EE, 5); em vãao (S, 1; VC, 1); em vaaom 
(VC, 1); em vaãoo (S, 1); emuaão (VC, 
2); en vaão (S, 3); en vãoo (S, 1); enuaão 
(VC, 1). Contextos: «Nom iurar per o 
seu nome ẽ uãoo» (TC); «nõ sejamos 
ẽfarmados ẽ vaão» (VC); «A primeira se 
iurou polo nome de Deus ou de Sancta 
Marya ou de alguũ outro santo em uaão» 
(TC); «O segũdo mãdamento nõ tomaras 
o nome de Deus em uaão» (TC); «e 
asi em vaão teẽ nomes de bispos» (S); 
«O segundo nõ tomaras o nome do teu 
senhor em vaão» (C); «nõ reçebaaes 
em vaão a graça de deos» (EE); «foy 
dada em vaão» (EE); «e por nom serem 
vijndos de tã longe em vaaom. tijnham 
grande affeiçom» (VC); «o tomã em 
vaãoo pello coraçõ» (S); «Nom orou elle 
emuaão» (VC); «O segũdo mãdamento 
he: non tomaras ho nome de teu senhor 
en vãoo» (S); «Ha segũda maneira o 
tomõ en vaão pella boca» (S); «Enuaão 
trabalhamos em buscar testimunhas» 
(VC).

em volta de, loc. adv. À volta de; ao redor. 
Formas: em volta de (VC, 1). Contexto: 
«e andã com elle em volta de hũa parte 
a outra» (VC).

emader, vb. O mesmo que enader. Formas: 
emade (S, 1; VC, 6); emadẽ (VC, 1); 
emadeo (S, 2; VC, 9); emader (VC, 
2; C, 1); emaderã (VC, 1); emaderem 
(VC, 1); emaderõ (VC, 1); emades 
(VC, 1); emadesse (S, 1); emadido (VC, 
2); foy emadida (VC, 1); foy emadido 
(VC, 1); seer emadido (VC, 1); seer 
emhadido (VC, 1); seja emadido (VC, 
1). Contextos: «Hostiense emade outras 
duas: ho themor da pena do jnferno e 
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a door de muytas ofensas que fez ha 
Deus que he criador» (S); «Mas elles 
segundo acustumã a fazer os maaos 
emadẽ a mallicia e mẽtira cõ ypocrisia» 
(VC); «Outros dizem que en Prazẽça 
emadeo ho deçimo profaço de ssãta 
Maria» (S); «e seguindo o que o dereito 
quer e querendo emader e declarar as 
ditas cõstituiçõees» (C); «guardauã se 
de maaos feitos mas se nõ emaderã 
aaquestas cousas maninhos e sem fructo 
ficarã» (VC); «por nom ajuntarem e 
emaderem a sua morte aa morte de 
Johane» (VC); «E por tanto se elles nõ 
emaderõ que Christo se chamaua rey nõ 
o entẽdera Pillatos» (VC); «e perventura 
nom som por a tua malicia atormentado 
pois porque emades aflicçom ao aflicto?» 
(VC); «Pero sse emadesse taaes palauras 
que nõ mudassem ha significaçom nem 
enduzissem en error» (S); «mas esto 
foy dado e emadido per os scripuaães» 
(VC); «porque foy emadida a paixõ» 
(VC); «por tãto foy emadido adiãte» 
(VC); «deue seer emadido e acreçentado 
exẽplo boo» (VC); «e que per sua 
morte auia de seer emhadido alguũ 
mereçimento e dom» (VC); «e se ajnda 
nom ouuir aquelle seja emadido o 
terceiro» (VC).

emagrecer, vb. (do lat. emacrescere). 
Tornar magro; reduzir o peso. Formas: 
ẽmagreçe (VC, 1); emmagreçer (VC, 
2). Contextos: «per as quaaes a carne 
ẽmagreçe e a alma ẽgrossa» (VC); «E 
como quis emmagreçer cõ jejuũ de .xl. 
dias cõtinuados» (VC); «fazem apertar 
e emmagreçer ou amarelleçer aalẽ do 
que som» (VC).

emagrentamento, subs. (de emagrentar 
+ -mento; emagrentar, de en- + magro 
+ -entar). Ato ou efeito de emagrentar; 
emagrecimento. Formas: ẽmagrẽtamẽto 
(VC, 1). Contexto: «per atormẽtamẽto 
ou marteiro e ẽmagrẽtamẽto da carne 
nos guardemos das artes do nosso 
aduersayro» (VC).

emanar, vb. (do lat. emanare). Provir; 
brotar; sair de. Formas: emanarã (VC, 
1); emanou (VC, 1). Contextos: «E nota 
que aquesto que se diz dos sacramentos 
que emanarã do lado de Christo» (VC); 
«emanou e correo onda de sangue» (VC).

embair, vb. (do lat. invadere). Induzir em 
erro; iludir. Formas: embaydos (VC, 
1). Contexto: «pensauã que aquelles 
erã enguanados e embaydos assi como 
o poboo» (VC).

embaixada, subs. (do italiano ambasciata, 
pelo provençal ambaissada). Missão 
junto de um reino estrangeiro. Formas: 
ẽbaixada (EE, 1); embaixada (VC, 6; EE, 
1); embaxada (VC, 1); embayxada (EE, 
1). Contextos: «emuyaron a ẽbaixada 
a Johã» (EE); «Emuiemoslhe pois pera 
o amansar nossa embaixada» (VC); 
«em esta embaixada esta a caridade 
manifesta» (EE); «e nenhuũ justo portãto 
neçessario he que emuie diãte hũa 
embaxada ou mesejaria de lagrimas e de 
boas obras» (VC); «E os seus çidadaãos 
auorreciãno e emuiarom embayxada em 
pos delle» (EE).

embaixador, subs. (do italiano ambas-
ciatore, pelo provençal ambaissador). 
Emissário; enviado. Formas: emba-
xadores (VC, 1); embayxador (EE, 1); 
enbaixadores (VC, 1). Contextos: «e 
aos seus embaxadores. e camareiros 
como muyto fremosa» (VC); «Que nobre 
offiçio he seer mesageiro ou embayxador 
de Christo» (EE); «Em tal dia como este 
enuiemos por enbaixadores a outro da 
graça» (VC).

embalde, adv. (de em- + balde, este 
do árabe bátil). Em vão. Formas: 
embalde (VC, 2). Contextos: «Se nõ 
queremos catar embalde busquemollo 
verdadeyramẽte» (VC); «donde se 
mostra que embalde se gloria alguẽ» 
(VC).

embalsamar, vb. (de em- + balsamar, este 
do lat. medieval balsamare). Preparar 
um cadáver com bálsamo para evitar 
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a decomposição. Formas: ẽbalsamado 
(EE, 1); era embalsamado (VC, 1). 
Contextos: «seẽdo ho corpo de Christo 
ẽbalsamado pella deidade» (EE); «o 
corpo de Christo era embalsamado per 
a diuijndade» (VC).

embarcar, vb. (do francês embarquer, 
este do lat. medieval barcare). Entrar ou 
colocar num barco. Formas: embarcaua 
(VC, 1). Contexto: «em a meetade do 
mar se embarcaua e lançaua de hũa parte 
aa outra per as ondas que faziã» (VC).

embargamento, subs. (de embargar + 
-mento). Ato ou efeito de embargar; 
embargo; impedimento. Formas: 
embargamẽto (S, 1). Contexto: «por 
embargamẽto da vontade e do coraçon 
pẽsey muytas cousas vaãs» (S).

embargante, subs. (de embargar + 
-ante). O que embarga ou estorva. 
Formas: embargãtes (C, 1). Contexto: 
«E amoestamos pera ello todollos 
embargãtes e cõtradizentes» (C). 

embargar, vb. (segundo uns, do lat. 
*imbarricare, dificultar; segundo outros, 
do lat. *imbracare, pôr bragas a). Pôr 
embargo a; impedir; estorvar; torvar. 
Formas: ẽbarga (S, 32; TC, 1; VC, 
2); ẽbargã (S, 1); ẽbargado (VC, 1); 
ẽbargãdo (VC, 9); ẽbargan (S, 1); ẽbargar 
(S, 2); ẽbargaria (S, 3); ẽbargarseja (S, 
1); ẽbargaua (VC, 1); ẽbargauã (VC, 
2); ẽbargey (S, 1); ẽbargua (VC, 3); 
ẽbarguã (C, 1); ẽbarguado (VC, 3); 
ẽbarguãdo (VC, 18); ẽbarguados (VC, 
2); ẽbarguando (VC, 2); ẽbarguar (VC, 
1); ẽbarguara (VC, 1); ẽbarguaria (VC, 
1); ẽbargue (S, 1; VC, 1); embarga (S, 26; 
VC, 4); embargã (S, 3); embargado (S, 
1); embargãdo (VC, 14); embargamdoo 
(TC, 1); embargan (S, 1); embargando 
(S, 1; VC, 11); embargar (S, 2; VC, 2; 
C, 1); embargarẽ (C, 1); embargaria (S, 
1); embargasse (S, 1); embargauã (VC, 
1); embargo (VC, 1); embargou (S, 1; 
TC, 1; VC, 5); embargua (S, 3; VC, 12); 
embarguã (VC, 10); embarguada (VC, 

2); embarguado (VC, 2); embarguãdo 
(VC, 81); embarguados (VC, 3); 
embarguam (VC, 4); embarguamdo (VC, 
2); embarguan (S, 2); embarguando (VC, 
62); embarguao (VC, 1); embarguar 
(VC, 9; C, 1); embarguara (VC, 1); 
embarguarã (VC, 1); embarguarẽ (VC, 
1); embarguarom (VC, 1); embarguase 
(VC, 1);  embarguasse (VC, 2); 
embarguaua (VC, 1); embarguauam 
(VC, 1); embargue (S, 2; TC, 1; VC, 9; C, 
1); embarguẽ (S, 1; VC, 2); embarguem 
(VC, 1; C, 1); enbarga (S, 14); enbargã 
(S, 4); enbargãdo (VC, 8); enbargar (S, 
1; C, 1); enbargaua (VC, 1); enbargey (S, 
1); enbargou (VC, 1); enbargua (VC, 2); 
enbarguãdo (VC, 21); enbarguando (VC, 
6); enbarguar (VC, 4); enbarguaria (S, 
1); enbargue (S, 1); enbarguẽ (S, 2); erã 
ẽbarguados (VC, 1); erã embarguados 
(VC, 1); forõ ẽbarguados (VC, 1); fosse 
embarguada (VC, 2); fosse embarguado 
(VC, 1); foy embarguada (VC, 1); he 
embarguada (VC, 1); he embarguado 
(VC, 4); sam ẽbargados (VC, 1); seer 
embargada (VC, 1); seja embargada 
(VC, 1); som ẽbarguados (VC, 1); somos 
embarguados (VC, 1). Contextos: «E 
qual quer destas maneiras ẽbarga o 
matrimonio que nom sse faça e aparta 
o que for feyto» (S); «O .xvii. he o que 
procura pera matar a criatura que ãda no 
uentre ou quẽ ẽbarga per algũa maneira 
que a molher nom cõceba» (TC); «ca 
os derradeyros esposoiros nõ ẽbargã os 
primeiros» (S); «e nõ querẽdo que fosse 
auida a vinguãça em elles nõ ẽbargãdo 
que sem deuoçõ o lançassem fora de ssy» 
(VC); «Quatro cousas prinçipalmente 
ẽbargan ha penitẽçia ou ha confison» 
(S); «algũas vezes podera ẽbargar e 
contrariar aos que furtauan e rroubauã 
e non ho fiz» (VC); «nem se ẽbargaria 
que podese casar» (S); «ẽ outra manejra 
ẽbargarseja o matrimonio» (S); «esta 
era a cõpanha que ẽbargaua o Zacheu 
em veendo Jesu» (VC); «empero os 
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discipollos que os ẽbargauã podẽ seer 
ẽtẽdidos os regidores da jgreja» (VC); 
«e ẽbargey ou destroy ou amingey suas 
booas obras» (S); «mas a diuersidade e 
cõtrariedade dellas ẽbargua o homẽ de 
cõtẽplar em deus» (VC); «Nos achamos 
que podemos proçeder cõtra aquelles que 
as ditas esmollas ẽbarguã» (C); «Seẽdo 
huũ homẽ ẽbarguado de nõ ẽtrar ẽ ordẽ» 
(VC); «nõ ẽbarguãdo que o poder e o 
querer e o seer de filho» (VC); «Onde 
nõ erã elles ẽbarguados do senhor Jesu» 
(VC); «nõ ẽbarguando que o corpo 
spiritual nõ ha mester mãtijmẽto» (VC); 
«Leixaae os paruoos vijr a my e nõ os 
queiraaes ẽbarguar» (VC); «quanto 
mais o ẽbarguara a affeiçõ e desejo 
carnal que auemos em nos?» (VC); 
«nõ ẽbarguaria o outro» (VC); «e que 
o estorue e ẽbargue ẽ quanto poder» 
(S); «Quinze maneiras son por que se 
embarga o matrimonyo» (S); «E os que 
embargã ho matrimonio e ho departẽ 
aynda que seja feyto som dous» (S); 
«Ca entõçe asi tem legado e embargado 
o poderio» (S); «empero nõ embargãdo 
que aquesto assy dissessem» (VC); 
«embargamdoo em algũa maneyra ou 
seu bem ou sua homra» (TC); «E a .xiij. 
maneira que embargan o matrimonio e 
parten o que he ja fecto som estas» (S); 
«ou embargando seu ben e honrra» (S); 
«em quantas maneiras se pode embargar 
e por quantas se pode partir» (S); «e 
de que os assy esbulharem, forçarem e 
embargarẽ ou roubarem» (C); «nom sse 
embargaria o matrymonio» (S); «E por 
que nõ embargasse o bautismo aos outros 
benes» (S); «porque por a peruersidade e 
auessia da sua ensinãça os embargauã» 
(VC); «ca eu nõ embargo nẽ toruo 
vosso senhorio» (VC); «Se embargou 
o boõ proposito doutrẽ» (TC); «assy 
meesmo o pecado embargua que nom 
vejamos as samctidades do parayso» 
(VC); «E deue tirar os obstacullos que 
os embarguã ou toruã em aquesto» 

(VC); «A lingoa toruada ou embarguada 
muytas vezes nõ pode asinha lançar e 
falar a maldade» (VC); «algũas vezes 
seja esto embarguado e falleça» (VC); 
«o qual nõ os leixaria padeçer a mingoa 
nõ embarguãdo que depois entẽderõ que 
erã reprehendidos de esqueecimẽto» 
(VC); «som detehudos e embarguados 
por as possessoões» (VC); «mas em 
quãto faz em si o homẽ liure daquellas 
fazẽdas que o embarguam de entender 
nas cousas spirituaaes» (VC); «Ca nom 
embarguamdo que muy boo e muy 
saão cõselho seja sperar» (VC); «que 
coussas embarguan ha penitençia» (S); 
«nõ embarguando que quanto aas forças 
de baixo fosse atormẽtada» (VC); «e 
embarguao de o amar perfeitamẽte» 
(VC); «nom me possa embarguar a 
perfeyçom do amor spiritual» (VC); 
«Herodes certamẽte embarguara e 
toruara a sua paixom» (VC); «e toruarã 
e embarguarã a sua paixom» (VC); 
«e embarguarẽ os spiritus mallignos» 
(VC); «e arrancarom e embarguarom o 
fructo» (VC); «e porque os semelhantes 
falsos embarguase de preeguaçom» 
(VC); «e por tal que nõ se deslonguasse 
e embarguasse a prool que se seguya da 
sua cruz e paixom» (VC); «Assy como 
aquella cortina embarguaua que nom 
podiam seer vistas as samctidades do 
templo» (VC); «pois que os algozes o 
embarguauam que nom podia escapar nẽ 
auer ajuda» (VC); «que se nõ embargue 
e compridamente dyga todolos seus 
pecados» (TC); «E como quer que todos 
estes pecados sobredjtos embarguẽ que 
o que os cometer nõ possa casar» (S); 
«nem embarguem seus beẽs mouees 
nem de rayz» (C); «Ha nona maneira 
que enbarga o matrimonio he quando 
algũ ou algũa he casado» (S); «as duas 
maneyras que enbargã o matrimonio» 
(S); «E nõ enbargãdo que se possa 
expoer e declarar» (VC); «forçar, 
rroubar, enbargar ou esbulhar dos nossos 
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beẽs» (C); «E porẽ o seu reynar nẽ era 
cõtra os judeus nẽ cõtra os romaãos nẽ 
enbargaua seu senhorio» (VC); «por 
que eu enbargey e contrariey algũas 
vezes as honrras e beẽs daquelles que 
mal queria» (S); «Ca ho Mar Ruyuo que 
se hya çarrando em pos suas peeguadas 
os enbargou que nõ tornassem» (VC); 
«antre aquestas cousas que pedes 
huũa cousa nos enbargua» (VC); «nõ 
enbarguãdo que nos podesse liurar» 
(VC); «E nõ enbarguando todo esto 
ajnda muytos vigayros e socessores de 
Christo ẽsoberuecẽ cõ Lucifer» (VC); «e 
nuus das cousas que os podẽ enbarguar 
fazensse familiares e cheguados a deus» 
(VC); «sse enbarguaria ha çelebraçan» 
(S); «non se enbargue a contẽplaçom 
dos beẽs çellestiaees» (S); «ou os 
cabelos que sse cortan de suso daredor 
que nom enbarguẽ a uista nẽ ho ouuir» 
(S); «os seus olhos erã ẽbarguados de 
o conhoçerẽ» (VC); «Aos seus olhos 
acõteçera algũa cousa que assy forõ 
ẽbarguados que nõ o poderõ conhoçer 
atees o partir do pã» (VC); «porque 
per ella fosse embarguada a morte de 
Christo» (VC); «porque nom fosse 
embarguado aquello que era ordenado» 
(VC); «nem por a fraqueza que assy 
auia como molher foy embarguada 
nem toruada que o nõ fosse buscar» 
(VC); «e per os exẽplos delles he 
embarguada de se esqueẽtar cõ o sol 
de amor» (VC); «e por a sua mingoa 
de perfeiçõ he embarguado por a qual 
razõ deue sobir em a aruor» (VC); 
«por a qual sam ẽbargados e pospostos 
os beẽs spirituaaes» (VC); «podera 
seer embargada por o desmereçimẽto 
daquelle porque he feita» (VC); «por 
tal que nõ venha alguũ acõteçimẽto 
perque seja embargada» (VC); «quanto 
aos que som ẽbarguados de maneyra 
que nõ podẽ cõprir» (VC); «soltemos 
as adobas cõ que somos embarguados e 
deteudos» (VC).

embargo ,  subs. (regressivo de de 
embargar). Impedimento; obstáculo. 
Formas: ẽbargo (S, 9; TC, 1; VC, 8); 
ẽbargos (S, 4); ẽbarguo (C, 1); embargo 
(S, 13; TC, 1; VC, 22; C, 2); embargos 
(S, 3; VC, 5); embarguo (S, 1; VC, 1; C, 
1); embarguos (VC, 1); enbargo (S, 13; 
VC, 1); enbarguo (S, 1). Contextos: «Se 
foy em ẽbargo de alguũ bem ou pueyto 
de seu proximo» (TC); «E alen destes 
quatro ẽbargos, ha outros muytos» (S); 
«E que agora pouco tempo ha algũas 
pessoas que lhes poõe ẽbarguo na dita 
pescaria» (C); «Se algũ embargo tomou 
per que a graça de Deus nom recebese» 
(TC); «O segũdo embargo segũdo 
emçima dito he procede do amor do 
vicio ou dileito da carne» (VC); «esto 
se entende se alguũ destes embargos 
era premeiro en alguũ delles que sse 
casaron ante do matrimonyo» (S); «Ho 
terçeiro embarguo da penitemçia he 
ha esperamça» (S); «de maneira que 
estes nẽ outros embarguos nom me 
tolhã o cõuite eternal» (VC); «E esta 
honestidade e enbargo desçende dos 
esposoyros que se fazen por futuro» 
(S); «assy esta chaue spiritual quita o 
enbarguo e abre a porta pera entrar ao 
regno dos çeeos» (S).

embebedante, adj. (de embebedar + 
-ante).  Que embebeda. Formas: 
embebedãte (VC, 1). Contexto: «nõ 
falleçe e de my lume de gloria que faz a 
bẽ auẽturãça e de my regato de delecto 
corrente e de my cõprimẽto de a võdãça 
embebedãte» (VC).

embebedar, vb. (de em- + bêbedo + -ar). 
Causar bebedeira; embriagar. Formas: 
ẽbebedar (EE, 1); ẽbebedas (VC, 1); 
ẽbebedaua (VC, 1); ẽbebedou (S, 1); 
ẽbeuedarẽ (VC, 1); ẽbeuedouse (TC 1); 
em beuedao (VC, 1); embebeda (VC, 
3); embebedã se (VC, 1); embebedadas 
(VC, 1); embebedado (TC 1); embebedar 
(VC, 1);  embebedares (VC, 2); 
embebedaua (TC 1); embebedauase 
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(VC, 1); embebedo (VC, 1); embebedou 
(VC, 1); embeueda (VC, 1); embeuedar 
(VC, 1); enbebeda (VC, 3); enbebedar 
(VC, 1); enbebede (VC, 1); enbebedees 
(EE, 2); enbebedou (S, 1); enbebedoume 
(VC, 1); estam embebedados (EE, 1). 
Contextos: «que fazen emsoberbeçer ao 
homẽ, ẽbebedar, luxuriar, e julgar» (EE); 
«e te ẽbebedas do vinho da cõpũçõ» 
(VC); «e farta ou embebeda e dãtes nõ 
ẽbebedaua» (VC); «e quãtas vezes sse 
ẽbebedou» (S); «Vees outros correr pera 
se ẽbeuedarẽ» (VC); «seu padre sayo da 
archa e plãtou uinha e ẽbeuedouse e huũ 
dos filhos escarnesceo delle» (TC); «e 
em beuedao da auõdãça do teu dilleito» 
(VC); «Embebeda o meu coraçom da a 
vondança de teu sabor» (VC); «e elles 
com pompas e vaydades embebedã se» 
(VC); «e cheas de doores e embebedadas 
de angustia» (VC); «nen me ẽcomẽdo a 
ele nẽ ey ẽ mĩ boas cuydaçoõs nẽ boos 
pensamẽtos mas torpes e desonestos e 
embebedado no sono como porco» (TC); 
«nom beberia que o podesse embebedar» 
(VC); «E o sangue se torna a ty em vinho 
por te embebedares» (VC); «A .xiii. se 
se embebedaua» (TC); «quã saboroso 
e doçe he o senhor embebedauase da 
auõdãça da casa do senhor» (VC); 
«e depois que o homẽ embebedo cõ 
deleitaçõ e prazer que aja em ellas entõ 
o traz a pyor» (VC); «tanto o embebedou 
que liurou e soltou o linhagem humanal 
do catiueiro» (VC); «Em este vinho nom 
ham prazer os santos: porque embeueda. 
e traz o esquecimento de deus» (VC); «e 
ajnda nõ auiã comido e nõ acostumauã 
de beuer. nẽ se podiã embeuedar os 
que stauã jejũs» (VC); «Aquelles que 
o teu amor enbebeda» (VC); «nẽ auia 
de beuer vinho nem cousa que podesse 
enbebedar» (VC); «nẽ me enguane e 
enbebede com sua falsa doçura» (VC); 
«E nom vos enbebedees de vinho» 
(EE); «E quãtas vezes foy bebedo e 
enbebedou a outros, quãtas vezes dise 

palauras desonestas» (S); «comprio 
me de amargura e enbebedoume de 
alosna e da cousa fera» (VC); «estam 
embebedados do vinho da doçura sem 
fym» (EE).

embebedentar, vb. (de em- + bêbedo 
+ -entar). Embebedar. Formas: em 
bebedẽtar (VC, 1); embeuedẽtara (VC, 
1). Contextos: «deuia de ascẽder e 
em bebedẽtar a alma graciosa» (VC); 
«auera tal que os boos embeuedẽtara e 
os fartara» (VC).

embeber, vb. (do lat. imbibere). Fazer 
penetrar por um líquido; absorver. 
Formas: embeue (VC, 1). Contexto: 
«(e deronlhe a beber per huũa spongia) 
a qual por quanto he porosa embeue em 
sy e retem o liquor que lhe lançã» (VC).

embelecar, vb. (de em- + belecar, este 
do árabe báliq, aturdir). Engodar; 
embair; atordoar. Formas: embellecadas 
(VC, 1); embellecados (VC, 1); 
embellequẽ (VC, 1); embellicam (VC, 
1). Contextos: «assy como moscas 
cansadas e embellecadas no aar» (VC); 
«Ajam vergonha e sejam toruados ou 
embellecados no segre dos segres» (VC); 
«nõ nos faça seer negligẽtes ẽ algũa guisa 
e assi nos embellequẽ nossos pecados» 
(VC); «Mas os justos que em aquestas 
cousas visiuees aas vezes embellicam e 
caaem» (VC).

embicar, vb. (segundo uns, de em- + bicar; 
segundo outros, de em- + bico + -ar). 
Tropeçar; esbarrar. Formas: em bicar 
(VC, 1); embicasse (VC, 1). Contextos: 
«assy como a pedra que subitamẽte topa 
no pee ou o pee em ella que o fere e faz 
em bicar» (VC); «e porque a besta nõ 
embicasse nas pedras» (VC).

emborcar, vb. (de em- + borcar; este, do 
lat. vulgar *volvicare). Fazer virar de 
boca para baixo; virar de borco. Formas: 
ẽborcou (VC, 1); emborcada (VC, 1); 
enborcar (HV, 1). Contextos: «(ẽborcou 
e deribou) aa terra» (VC); «he aballada 
ou emborcada e cõbatida per os vẽtos» 
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(VC); «E tãto que elles chegarõ a casa 
começouse a enborcar a casa e toda a 
tremer do que elles ouuerõ grãde medo 
e espanto» (HV).

embotamento, subs. (de embotar + 
-mento; embotar, este de em- + boto 
+ -ar). Ato ou efeito de embotar; 
insensibilidade. Formas: enbotamẽto (S, 
1). Contexto: «Gargãtuyçe, enbotamẽto, 
desejo, bebediçe, palrraria, alegria vãa» 
(S).

embranquecer, vb. (de em- + branco 
+ -ecer). Tornar branco. Formas: em 
branqueçe (VC, 1); embranqueçidas (EE, 
1); embrãqueçidos (EE, 1). Contextos: 
«E em branqueçe e negreçe. E obra 
todallas cousas que lhe deus mandar» 
(VC); «sooes semelhantes aas sepulturas 
embranquecidas»; «(cubertos de estollas 
brancas) .s. embrãqueçidos pello 
baptismo» (EE).

embravescer, vb. (de em- + bravo + 
-escer). O mesmo que embravecer: 
tornar-se bravo; enfurecer. Formas: 
enbrauescendo (VC, 1). Contexto: 
«que se auia aleuãtado com sanha 
enbrauescendo e ensandecẽdo mais» 
(VC).

emburilhado, adj. (do part. de emburi-
lhar, este do lat. vulgar *involucrare). 
O mesmo que embrulhado: enrolado; 
agasalhado; envolto. Formas: emburi-
lhada (HV, 1); emburilhado (VC, 1; EE, 
1); emburilhados (EE, 2). Contextos: 
«pero elle era verbo de deus em pannos 
nõ de sirgo emburilhado» (VC); «acha-
rees o jnfante emburilhado em panos» 
(EE); «ca difiçile cousa he possuyrem 
ryquezas e nõ seer muito emburilhados 
ẽ ellas» (EE).

emburulhar, vb. (do lat. vulgar *invo-
lucrare). O mesmo que emburilhar: 
embrulhar; enrolar; envolver. Formas: 
ẽburulhe (EE, 1). Contexto: «a semente 
que se semea sem que se ẽburulhe soo a 
terra ficara sen fruito» (EE).

emenda ,  subs .  (do la t .  medieval 

emenda-m). Ato ou efeito de emendar-
se; retificação; correção. Formas: emẽda 
(VC, 10); emenda (VC, 5). Contextos: 
«e faça emẽda dos meus pecados» (VC); 
«porque he dado aa madre sãcta ygreja 
por emẽda» (VC); «Açerca da emenda 
do prouximo se deue teer e consirar 
a ordenança do corrigimento» (VC); 
«A septima he emenda dos custumes e 
auorreçimẽto dos viçios» (VC).

emendador, subs. (do lat. emendatore-m). 
Aquele que emenda ou corrige. Formas: 
emẽdador (VC, 1); emmẽdadores (VC, 
1). Contextos: «por tal que sejas 
assi emẽdador do peccado e nom 
descobridor» (VC); «e enviã colheitores 
e apanhadores de dizimas e ajũtadores de 
cousas tẽporaaes. e nõ emmẽdadores dos 
vicios e pecados» (VC).

emendar, vb. (do lat. emendare). Corrigir; 
retificar. Formas: emẽda (VC, 4); 
emẽdã (VC, 1); emẽdar (VC, 11); 
emẽdara (VC, 1); emẽdares (VC, 1); 
emẽdarey (VC, 1); emẽdarõ (VC, 1); 
emẽdasse (VC, 2); emẽdassem (VC, 
1); emẽde (VC, 2); emẽdou (VC, 1); 
emenda (VC, 1); emendã (VC, 1); 
emendados (VC, 1); emendar (VC, 6); 
emendara (VC, 1); emendarẽ (VC, 1); 
emendares (EE, 1); emendaria (VC, 1); 
emendauã (VC, 1); emende (VC, 2); 
emendem (EE, 1); emendou (VC, 1); 
forõ emendados (VC, 1); seja emendado 
(VC, 1). Contextos: «e nõ se tempera 
e emẽda que depois padeçera peores 
causas que aa primeira» (VC); «diz 
que todas aquellas cousas que emẽdã 
os custumes e fazẽ melhor a maneyra 
de viuer» (VC); «cura de te emẽdar» 
(VC); «a culpa daquelles ouuidores 
nom se castiguara nem emẽdara» 
(VC); «e cuyda de te emẽdares» (VC); 
«eu emẽdarey per mãdado ou por 
cõselho da ygreja aquelle mal que 
fiz» (VC); «e a culpa que cometerõ e 
a sua sandiçe que nõ emẽdarõ» (VC); 
«sperãdo e amoestãdo que se emẽdasse» 
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(VC); «e prouguesse a deus que elles 
desto ouuessem conhoçimento e se 
emẽdassem» (VC); «pedẽ ao senhor 
que vingue e emẽde aquello» (VC); «E 
porque Judas nõ se reprehẽdeo nẽ se 
emẽdou por razom da bõa cõpanhia» 
(VC); «aquelle que o reprehende e 
emenda em segredo» (VC); «mas os 
leigos que pecã ligeyramẽte se emendã» 
(VC); «e corregendoa per emendados 
vicios» (VC); «assy meesmo he tehudo 
de reprehẽder caridosamẽte seus 
defectos por se emendar» (VC); «Ou 
per cujdar que por aquello se emendara 
por seer assi amoestado» (VC); «por 
reçeberẽ suas visitaçoões mais que por 
emendarẽ os errores e fallimẽtos» (VC); 
«nõ se reprehẽdeo nẽ se emẽdou» (VC); 
«por minha amoestaçõ vos emendares» 
(EE); «e ajnda leixou aquelle terçeiro 
ãno auẽdo sperãça que se emendaria» 
(VC); «e aquestes nem se emendauã 
nẽ aviã vergonha» (VC); «e que per a 
diligẽcia que faz açerca da queste homẽ 
se emende» (VC); «vym a chamar a 
peendença pera que se emendem» (EE); 
«a ouelha pois achou o senhor quando 
reparou e emendou o homẽ» (VC); 
«pois que das suas pallauras nõ forõ 
emendados» (VC); «he mester que elle 
seja emendado» (VC).

emigo, subs. O mesmo que inimigo. 
Formas: emigos (S, 1); emijgos (S, 
1). Contextos: «he querer e cobiçar 
os beẽs temporaes pera seus emigos» 
(S); «ssomos obrigados de amar nossos 
emijgos» (S).

eminência, subs. (do lat. eminentia-m). 
Elevação; excelência; superioridade. 
Formas: eminẽçia (VC, 1). Contexto: 
«por que assi como a humildade por 
sua eminẽçia vẽçe o peso e carrego do 
pecado» (VC).

eminente, adj. (do lat. eminente-m). 
Elevado; superior; excelente. Formas: 
eminente (VC, 2); emjnẽte (VC, 1). 
Contextos: «e que conhoçaaes ajnda a 

muy eminente caridade da sabedoria de 
Christo» (VC); «e aaquella chama aquy 
sobre eminente caridade da sabedoria de 
deus» (VC); «na qual pallaura se mostra 
a muy grande e emjnẽte doutrina de 
Christo» (VC).

emizade, subs. O mesmo que amizade. 
Formas: emizade (VC, 1). Contexto: 
«he a deus ygual em emizade e caridade» 
(VC).

emno, prep. + art., prep. + pron. dem. (de 
em + no). O mesmo que no. Formas: 
emno (VC, 1); ena (TC, 1); enas (TC, 
1); eno (TC, 6); ẽno (VC, 1); enos (TC, 
1). Contextos: «e porem tal apareçeo 
emno corpo qual era acerca della» (VC); 
«Pẽsey ena careyra que auia de andar e 
ẽderecei os meus pees em na carreira da 
paz» (TC); «bẽ lhe pode poer deferẽça 
enas cousas das pesoas» (TC); «Seguese 
o septimo mandamento eno qual lhe 
faça .xvi. preguntas» (TC); «A segũda 
cousa he auer delectaçõ ẽno mal a qual 
he ajũtada aa primeira por cõpanheira» 
(VC); «Nõ queirades seer feytos como 
caualos e mulas enos quaes nõ ha 
ẽtẽdimẽto» (TC).

emolimento, subs. (do lat. emolumentu-m). 
O mesmo que emolumento: gratificação; 
rendimento. Formas: e molimentos (C, 
1). Contexto: «aquelle ou aquelles que o 
assy fizerem dos e molimentos, çenssos e 
luitosas de seu arçediagado» (C).

emorroisa, subs. (do grego α„μόρροος, 
que provoca um fluxo de sangue, pelo 
do lat. eclesiástico haemorrhoissa-m,). 
O mesmo que hemorroíssa: mulher 
que padece de homorragia. Formas: 
emoroysa (VC, 2); emorroysa (VC, 1); 
emorroyssa (VC, 1). Contextos: «Da 
molher chamada emoroysa» (VC); «Da 
molher chamada emoroysa e da filha de 
huum principe da synagoga» (VC); «ex 
aqui hũa molher chamada emorroysa 
por razõ da doença que padeçia» (VC); 
«E depois que foy curada a molher 
emorroyssa. e entã foy deuulgado que 
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era morta a filha do archisynagogo» 
(VC).

empacha, subs. (regressivo de empachar). 
Empacho; embargo; obstáculo. Formas: 
ẽpacha (VC, 1). Contexto: «e que 
teuessem lugar e aazo de se sayr mais 
sẽ ẽpacha» (VC).

empachado, subs. (do part. de empachar). 
Aquele que está obstruído do intestino. 
Formas:  empachados  (VC,  1) . 
Contexto: «Itẽ aquesta pedra ligurrio 
aproueita aos empachados e que nõ podẽ 
fazer camaras e faz o vẽtre lasso» (VC).

empachar ,  vb. (do francês antigo 
empeechier, pelo provençal empachar). 
Encher demais; sobrecarregar; obstruir; 
embaraçar. Formas: empacha (VC, 
3); empachados (VC, 1); empachar 
(EE, 1); empache (VC, 1); empachem 
(VC, 1); enpacha (VC, 1); enpachã 
(VC, 1); ẽpacha (VC, 1; EE, 1); ẽpachã 
(VC, 1); ẽpachada (VC, 2); ẽpachasse 
(VC, 1); ẽpachassemos (VC, 1); foy 
empachado (VC, 1); sta empachada (VC, 
1). Contexto: «nõ empacha a verdade 
por a qual he abraçado» (VC); «e per 
elles som retheudos e empachados de 
bem fazerẽ quãto podem» (VC); «nõ 
pode agora mais empachar os sãctos» 
(EE); «mas a vergonha nõ empache a 
cõfissam descobra a chaga» (VC); «per 
desejo e aficamẽto de se arreprehenderẽ 
elles empachem e occupẽ» (VC); «e a 
façe triste enpacha a lingoa maldizente» 
(VC); «Estes cuydados enpachã o 
homẽ» (VC); «a luxuria mais fortemente 
lyga e mais ẽpacha as booas obras» 
(EE); «e ẽpachã aa deestra» (VC); 
«leguada era a asna .s. ẽpachada cõ o 
legualho do error diabolico» (VC); «e nõ 
ẽpachada dalguũ sollaz e plazer carnal» 
(VC); «Amergeo os olhos ẽ a tera por 
tal que do esguardamẽto nõ ẽpachasse e 
ouuesse grãde vergonha aquella que era 
acusada» (VC); «defẽdeo ergo que nos 
nõ ẽpachassemos ou cõtradisessemos 
aaquelle que mal quisesse dizer de 

nos» (VC); «Herodes chamado per 
mandamento do emperador foy a Roma 
e asy foy empachado por aquelle tempo 
por buscar Christo» (VC); «A asna que 
staua em ella atada he a alma que sta 
empachada cõ atamẽtos de peccados» 
(VC).

empacho, subs. (regressivo de empachar). 
Obstáculo; embaraço. Formas: empacho 
(VC, 34); empachos (VC, 1); enpacho 
(VC, 9); ẽpacho (VC, 8). Contextos: «e 
por nõ teer scusa e auer empacho» (VC); 
«e todollos outros empachos e imijgos 
da paz» (VC); «outrosi faz enpacho 
ao andar» (VC); «e ajã desto ẽpacho e 
vergonha» (VC).

empachoso, adj. (de empacho + -oso). 
Que causa empacho; maçador. Formas: 
empachosos (VC, 1). Contexto: «e 
assi acõteçe aos homẽs pregiçosos e 
empachosos» (VC).

emparador ,  subs .  O mesmo que 
imperador. Formas: emparador (EE, 
1). Contexto: «e por obra ca pagauam 
o foro ao emparador» (EE).

emparamentador, subs. (de empara-
mentado + -or). Aquele que paramen-
ta ou ajuda a paramentar. Formas: 
ẽparamẽtador (VC, 1). Contexto: «e por 
tãto se partira o ẽparamẽtador do canbo 
leyxãdo o esposo na muy santa camara 
da sposa» (VC).

e m p a r a m e n t a r ,  v b .  ( d e  e m -  + 
paramentar, este de paramento + -ar). 
Paramentar; vestir com paramentos; 
adornar. Formas: emparamentado 
(VC, 1); emparamentamos (VC, 1); 
emparamentãna (VC, 1); emparamẽta 
(VC, 1); emparamẽtada (VC, 3); 
emparamẽtar (VC, 1); ẽparamentarõ 
(VC, 1); ẽparamẽta (VC, 1); for 
emparamentada (VC, 1). Contextos: 
«por fazerẽ o caminho fremoso e 
emparamentado» (VC); «e hõramollo 
cõ froles quãdo cõ obras de misericordia 
e cõ desuayradas virtudes nos affeitamos 
e emparamentamos» (VC); «ha de hir 
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pousar a alguũ lugar os seruidores lhe 
vaaõ buscar a pousada e emparamentãna 
e alĩpãna e afeitãna e guardãna» (VC); 
«e disselhe emparamẽta teu taanbo e 
reçebe o rey» (VC); «e aquella limpeza 
buscauã e ficauã çujos de dẽtro (e 
emparamẽtada.)» (VC); «Bẽ deue alĩpar 
e emparamẽtar a sua casa do spiritu» 
(VC); «esto significa as instituyçoões 
e exemplos e doctrina dos apostolos 
e as virtudes cõ que ẽparamentarõ 
os coraçoões dos homẽs» (VC); «e 
elle aparelha o cõuite e ẽparamẽta a 
salla» (VC); «porque se a alma nõ for 
emparamentada e apostada nõ pode 
auer deus pera se asseẽtar em ella» (VC).

emparamento, subs. (de em- + paramento, 
este do lat. medieval paramentu-m). 
O mesmo que paramento: veste; 
adorno .  Formas:  emparamẽtos 
(VC, 2). Contextos: «nõ aja por ello 
vergonha de o chamar pera ella se 
teuer estes emparamẽtos e cuberturas» 
(VC); «chegou em seu real cauallo 
guarnido de emperiaaes guarnimentos e 
emparamẽtos» (VC).

emparar, vb. (do lat. medieval emparare). 
O mesmo que amparar: suster; proteger; 
defender. Formas: empara o (VC, 1); 
emparara (EE, 1). Contextos: «e empara 
o recebendo por elle alguũs golpes» 
(VC); «Sua verdade te emparara com 
escudo» (EE).

empardeado, adj. (do part. de empardear, 
este de em- + parede + -ar). O mesmo 
que emparedado :  enclausurado; 
preso. Formas: empardeada (VC, 1). 
Contexto: «A hũa bõa molher que viuia 
ençarrada ou empardeada» (VC).

empassibilidade, subs. O mesmo que 
impassibilidade. Formas: empassibilli-
dade (VC, 1). Contexto: «em claridade. 
empassibillidade. subtilleza. e ligeyriçe» 
(VC).

empecer, vb. (do lat. vulgar *impediscere, 
incoativo de impedire). Causar dano a; 
prejudicar; dificultar; impedir. Formas: 

ẽ peeçer (VC, 1); empeçe (S, 1; VC, 
1; EE, 2; RP, 1); empeçem (EE, 1); 
empeçeo (VC, 1); empeçer (VC, 1; EE, 
1); empeçera (VC, 3); empeçerõ (VC, 
1); empeeça (VC, 3); empeeçã (VC, 1); 
empeeçam (VC, 1); empeeçe (VC, 5; EE, 
3); empeeçẽ (VC, 4; EE, 1); empeeçem 
(VC, 4); empeecemdo (TC 1); empeeçeo 
(VC, 1); empeeçer (VC, 13; EE, 1); 
empeeçerõ (VC, 1); empeeçesse (VC, 
1); empeeçessem (VC, 1); enpeçe (S, 
1); enpecer (S, 1); enpeçer (S, 2; VC, 1); 
enpeeça (S, 1); enpeece (VC, 1); enpeeçe 
(S, 2; VC, 1); enpeecer (S, 2); enpeeçer 
(S, 1); enpeecera (VC, 1); ẽpeçe (VC, 1); 
ẽpeçer (S, 1); ẽpeçerõ (VC, 1); ẽpeeçe 
(S, 2; VC, 1; EE, 1); ẽpeeçẽ (VC, 1); 
ẽpeecẽdolhe (TC, 1); ẽpeeçer (S, 2; VC, 
2); ẽpeeçeria (VC, 1). Contextos: «dos 
quaaes a nos nõ aproueita e pode ẽ peeçer 
e tirar nos todo nosso trabalho» (VC); 
«tal fedor e doẽça que muyto empeçe» 
(RP); «E se o teu olho te empeçe tyrao 
e deytaho de ty» (EE); «mas os pecados 
pasados nom empeçem quãdo nom 
aprazem» (EE); «nõ lhes prestou ante 
lhes empeçeo» (VC); «quanto he a 
ty me queres empeçer da saude do 
mundo» (EE); «E per o cõtrayro a torpe 
geeraçom nom empeçera aaquelles 
que a claridade das suas virtudes os 
afremosenta» (VC); «por que quanto 
poderõ tãto lhe empeçerõ» (VC); «e aly 
onde vee que cadahuũ se mais occupa 
aly busca elle como lhe empeeça» (VC); 
«e porque menos vos empeeçã as sectas 
que teẽdes antevistas» (VC); «porque 
ajnda que algũas vezes empeeçam a ssi 
meesmos empero aproueitam a muytos 
em alegria de deos» (VC); «A jra 
empeeçe ao entendimento que non pode 
conheçer a verdade» (EE); «Que lhe 
empeeçẽ pera percalçar victoria» (EE); 
«mas os signaaes de bem viuer se nos 
nõ vigiamos muytas vezes empeeçem» 
(VC); «A quarta se empeecemdo 
alguem» (TC); «passou e nom lhes 
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empeeçeo» (VC); «Nom queyraaes 
empeeçer aa terra e ao mar» (EE); «e 
se aquesta tẽperada for nõ empeeçerõ 
os mouimẽtos naturaaes» (VC); «e 
que a correiçom mais empeeçesse a 
ygreja» (VC); «se queria que lhe nõ 
empeeçessem» (VC); «A premeira quãdo 
homẽ teme a coussa que naturalmẽte 
lhe enpeçe ou lhe dapna» (S); «ca nom 
deuemos dapnar nem enpecer a nosso 
proximo» (S); «E a prudẽçia perteeçe o 
que pode enpeçer e dapnar a tẽperãça» 
(S); «e pera que dapne e enpeeça» (S); 
«mas nõ lhes enpeece aquelles que 
ouuẽ maas persuasoões e requerimẽtos» 
(VC); «A luxuria enpeeçe em muitas 
maneyras» (S); «e poeer aseitanças ou 
de enpeecer a alguũs» (S); «da qual 
se teme que lhe vijnra prigo por que 
lhe podera enpeeçer» (S); «empero nõ 
lhes enpeecera» (VC); «se a cõsciẽcia 
nos accusa ou que nos ẽpeçe» (VC); «e 
busquey ocasion pera ẽpeçer ou dapnar» 
(S); «e ẽpeçerõ aaquelles que os faziã 
por se aleuãtarẽ em soberua» (VC); «e 
esta he quãdo nõ ẽpeeçe a nehuũ» (S); 
«Serpẽtes som aquelles que visiuelmẽte 
ẽpeeçẽ ora sejã homẽs ora sejã demoões» 
(VC); «todo aquel que detrauta murmura 
diz mal de seu proximo ou ẽpeecẽdolhe 
ou lhe tirãdo o mãtiimẽto» (TC); «Por 
este mãdamẽto se defẽde toda maneira 
de mẽtira contra seu proximo que lhe 
pode ẽpeeçer» (S); «porque se assy fosse 
ẽpeeçeria aos moços de seer mãçebos e 
homẽs jnteiros» (VC).

empecimento, subs. (de empecer + 
-mento). Ato ou efeito de empecer; 
dificuldade; impedimento. Formas: 
empeeçimento (VC, 1); empeeçimẽto 
(VC, 2); ẽpeeçimẽto (VC, 1). Contextos: 
«mas segũdo a ordenãça do dampno 
e empeeçimento delles» (VC); «E per 
aquesto he vedado o empeeçimẽto 
do prouximo quãto aa fama» (VC); 
«(scripto he de ty que aos seus angeos 
mãdou que te guardẽ) de aueres 

empeeçimẽto» (VC); «e nõ nos poderã 
fazer ẽpeeçimẽto» (VC).

empecível, adj. (de empecer + -ível). 
Que causa obstáculo, transtorno ou 
dano. Formas: empeciuees (VC, 3); 
empeçiuees (VC, 3); empeciuel (VC, 
1); empeçiuel (VC, 3); empeeciuees 
(VC, 1);  empeeçiuees (VC, 2); 
empeeciuel (VC, 1); empeeçiuel (VC, 
8); enpeeçiuel (VC, 2); ẽpeeciuiis (TC, 
1); ẽpeçiuel (VC, 1); ẽpeeçiuel (VC, 
1). Contextos: «cõprite que tires as 
heruas empeciuees e que enxertes e 
semees as que som prestadias e boas» 
(VC); «e pera empuchar todas cousas 
que sam maas e empeçiuees» (VC); 
«A terceira he prudẽcia pera discirnir a 
cousa proueitosa da empeciuel» (VC); 
«quando a carne nõ empeçiuel foy 
cuberta das agoas frias» (VC); «por 
saãr todas nossas empeeciuees e vãas 
cuydaçoões» (VC); «Item bemauẽturado 
he o negociador que sabe buscar nom 
cousas empeeçiuees» (VC); «per aqueste 
vinagre se cura e alimpa o çumo do 
pomo empeeciuel» (VC); «quanto mais 
empeeçiuel he a hũa que a outra tãto 
he primeiro nomeada» (VC); «poõe tu 
em my e o temor enpeeçiuel» (VC); 
«Outrosy pequey cãtãdo e tãgẽdo cãtos 
e tãgeres torpes e desonestos e ẽpeeciuiis 
a minha alma» (TC); «aquelle bem sera 
ao homẽ ẽpeçiuel» (VC); «quanto mais 
se deuia guardar da viãda ou mãtijmẽto 
spiritual que he ẽpeeçiuel» (VC).

empeçoentar ,  vb .  O mesmo que 
empeçonhentar. Formas: empeçoẽtasse 
(VC, 1). Contexto: «porque nom se 
empeçoẽtasse a terra do fedor e cheyro 
delles» (VC).

empeçonhentar, vb. (de em- + peçonhentar). 
Deitar peçonha; envenenar; contaminar. 
Formas:  empeçonheẽta (EE, 1); 
empeçonhẽta (VC, 1); empeçonhẽtado 
(RP, 1); empiçonhentassem (EE, 1); 
ẽpeçonhẽtã (RP, 1); ẽpeçonhẽtados 
(RP,  1) ;  ẽpeçonhẽtando (C,  1) ; 
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seer empeçonhentado (RP, 1); ser 
e m p e ç o n h ẽ t a d o  ( R P,  1 ) ;  s o m 
empeçonhẽtados (EE, 1). Contextos: «ho 
escomungado a muitos empeçonheẽta» 
(EE); «porque enche e tinge ou 
empeçonhẽta o corpo e alma» (VC); 
«Os olhos do aar empeçonhẽtado» (RP); 
«porque os non empiçonhentassem» 
(EE); «se ẽpeçonhẽtã os corpos da 
jndisposiçã ou da maa desposiçã 
dos çeos» (RP); «sam mais asinha 
ẽpeçonhẽtados» (RP); «E andam 
ẽpeçonhẽtando os fiees christaãos» (C); 
«se acõteçe huũ seer empeçonhentado 
do outro» (RP); «emtã pareçe ho aar ser 
empeçonhẽtado» (RP); «Ca por aquella 
muitos som empeçonhẽtados, e aas vezes 
huũ escomũgado apeçonhẽta dozentos 
em huum dia» (EE).

empedimento, subs. O mesmo que 
impedimento. Formas: empedimento 
(S, 1; EE, 2); empedimentos (EE, 1); 
empedimẽto (EE, 4); empedimẽtos (EE, 
1); enpydimento (S, 1); ẽpedimento 
(S, 1); ẽpedimẽto (EE, 1). Contextos: 
«Se o saçerdote despois que começar 
a missa aconteçer alguũ empedimento 
ou embargo por que ha nõ posa acabar» 
(S); «guardando nos de todollos 
empedimentos de nossa saude» (EE); 
«tãto mais sem empedimẽto pequees 
quanto menos sooes apremados do 
jugo da seruidom» (EE); «Como as 
riquezas som empedimẽtos aos maaos» 
(EE); «que nom ajan enpydimento 
nem enbargo alguũ» (S); «Por que se 
aconteçer alguũ ẽpedimento» (S); «Mas 
quãdo acham ẽpedimẽto denunçiamlho 
demãdando lhe comselho e ajuda» (EE).

empedir, vb. O mesmo que impedir. 
Formas: em pedindo (EE, 1); empedidos 
(EE, 1); empedir (EE, 1); empide (EE, 
1); empidisse (EE, 1); empijdem (EE, 1); 
empydisse (EE, 1); ẽpidẽ (EE, 1); eram 
empedidos (EE, 1). Contextos: «açerca 
das cousas temporaaes em pedindo 
as cousas diuinas» (EE); «(aquillo 

façaaes) empedidos do mouimẽto do 
apetito» (EE); «querẽdo vos empedir» 
(EE); «e tal sayr de quentura empide 
o mouimento nos membros, e causa 
en elles deminuyçom» (EE); «e o 
mandou chamar porque a gente non o 
empidisse» (EE); «Ca posto que todos 
os peccados mortaaes empijdem vijr 
aa çea da folgança eterna» (EE); «e a 
saude das almas se empydisse» (EE); 
«muito demasiadamẽte ẽpidẽ vijr aa çea 
çellestial» (EE); «mas os olhos delles 
eram empedidos» (EE).

emperador, subs. O mesmo que imperador. 
Formas: emperador (S, 11; TC, 1; VC, 
45; HV, 257; EE, 10); emperadores (S, 3; 
TC, 1; VC, 4; EE, 3; HV, 6); enperador 
(VC, 1); ẽperador (S, 3; TC, 2; VC, 3; 
HV, 7; EE, 4); ẽperadores (S, 1; TC, 1). 
Contextos: «en tempo do emperador 
Trajano» (S); «a filha do emperador 
que era morta foy resuscitada» (TC); 
«segumdo as leis dos emperadores 
he theudo a outras muitas penas» 
(TC); «fauoreçendoo dous emperadores 
romaãos» (EE); «acorrimento dambas as 
cortes e dambas as casas da justiça .s. do 
enperador e do bispo» (VC); «dormio 
cõ a filha do ẽperador» (TC); «E como 
o dia do naçimento de Christo a Sibilla 
esteuesse na camara do ẽperador fazẽdo 
oraçõ» (EE); «trabalhã por outros ataa 
que seiã ẽperadores e posto que o seiã 
nom sõ cõtẽtes ataa que nõ suiugã todo 
o mũdo» (TC).

emperar, vb. (do lat. imperare). O mesmo 
que imperar: ordenar; mandar. Formas: 
emperado he (VC, 1). Contexto: «e 
emperado he o sabor do teu amor» (VC).

emperativo, subs. (do lat. imperativu-m). 
O mesmo que imperativo: modo verbal 
que designa ordem, obrigação, conselho, 
etc. Formas: ẽperatiuo (S, 1). Contexto: 
«e he ssegũda pessoa do ẽperatiuo da 
passyua» (S).

emperatriz, subs. (do lat. imperatrice-m). 
O mesmo que imperatriz: a esposa do 
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imperador; soberana de um império. 
Formas: emperatriz (TC, 1). Contexto: 
«todo o mundo a serue como a emperatriz 
e asi he engrãdecida e asenhorada de 
todo o mũdo» (TC).

emperfeito, subs., adj. O mesmo que 
imperfeito. Formas: emperfectos (VC, 
1); emperfeytos (VC, 1). Contextos: 
«e tã bẽ por os rudes e emperfectos 
discipollos nõ seerẽ encarreguados 
de mayor preeguaçõ» (VC); «porque 
dos emperfeytos he per temor de pena 
quitarsse dos malles» (VC).

emperial, adj. O mesmo que imperial. 
Formas: emperiaaes (VC, 1). Contexto: 
«chegou em seu real cauallo guarnido de 
emperiaaes guarnimentos» (VC).

empério, subs. O mesmo que império. 
Formas: emperio (VC, 3; HV, 10; EE, 
2); enperio (VC, 1); ẽperio (TC, 1). 
Contextos: «a qual se fez ãno .xv. do 
emperio de Tiberio Çesar» (VC); «por 
tal que regesse e gouernasse todo o 
emperio» (HV); «ho emperio romaão 
que asenhoreara todo o mundo» (EE); 
«corregedor ou adeantado do enperio 
romaão» (VC); «leemos de huũ ermitã 
que uiuia no ẽperio de Cõstãtinopola» 
(TC).

empero, conj. (do lat. inde + per hoc). 
Apesar de; ainda assim; não obstante. 
Formas: em pero (EE, 1); empero (S, 
61; TC, 4; VC, 664; HV, 5; EE, 152; 
RP, 6); enpero (S, 10; VC, 10; EE, 1); 
ẽpero (S, 10; TC, 4; VC, 17; EE, 19). 
Contextos: «em pero huũ meesmo he 
o spiritu» (EE); «Empero donde sse 
faz mençom da natyuidade he de creer 
que foy feyta cõ grande autoridade» 
(S); «Onde se huũ homẽ ante alguũ iuiz 
he acusado de algũa cousa falsamẽte, 
empero suficientemente lhe he prouado 
per falsas testimunhas» (TC); «Empero 
o seu regno nõ he daqui porque elle 
andaua no mũdo como strãgeiro e 
pellegrim» (VC); «Cuydarõ empero 
os principes dos sacerdotes de matar 

a Lazaro» (EE); «empero ho ẽfermo 
vay caminho da morte» (RP); «Empero 
prometo te que muyto boõ remedio he 
fugir e mudar o lugar apeçonhẽtado» 
(RP); «Enpero mais sseguro seria meter 
rroupa ou coussa ẽ que podese vijr augua 
e bautizala cõ o que daly espremesem» 
(S); «enpero nem aynda por ysso eu son 
justo» (EE); «E determinam os doctores 
que ha pode absoluer, ẽpero mais seguro 
e mais honesto he que lhe de liçença 
pera sse conffessar» (S); «Ca ao diaboo 
he dado poderio pera se defẽder, ẽpero 
sempre seras chamado omecida» (TC).

empescer, vb. O mesmo que empecer. 
Formas: empesçer (S, 1). Contexto: 
«por que amengua o poderio do diabo 
que non possa empesçer ao homẽ tãto 
como dantes podya» (S).

empetrar, vb. O mesmo que impetrar. 
Formas: empetra (VC, 5); empetrã (VC, 
1); empetramos (VC, 1); empetrando 
(VC, 1); empetrar (S, 1; VC, 12); 
empetraras (VC, 1); empetrarõ (VC, 1); 
empetrarom (VC, 2); empetrasse (VC, 
1); empetre (VC, 1; C, 2); empetrẽ (VC, 
1); empetres (VC, 2); empetrou (VC, 4); 
enpetra (S, 1; VC, 1); ẽpetrado (C, 1); 
ẽpetrar (VC, 1). Contextos: «e empetra 
ou apegua cõ ella» (VC); «pessoas 
nõ leteradas e simplezes empetrã e 
percalçam as sobredictas cousas» (VC); 
«E por tanto he a nos dada grande fiuza 
empetramos aquello que demandamos 
em ella» (VC); «guaançando de deos 
beems spirituaaes ou empetrando que 
lhe sejam multiplicados os temporaaes» 
(VC); «palauras que se enderençam 
a Deus pera empetrar e ganhar algũa 
coussa» (S); «e qualquer cousa que 
pedires empetraras» (VC); «E aquesto 
que empetrarõ e requererõ nõ lhes sera 
tirado» (VC); «e nom ouuerẽ pellejas de 
voõtades desuayradas que empetrarom 
toda cousa que pedirem do padre» 
(VC); «e que empetrasse misericordia» 
(VC); «que nehuum nõ vsurpe a jurdiçã 
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eclesiastica nẽ empetre letras pera çitar 
clerigo perante juiz secular» (C); «per 
seus mereçimentos e rogos empetrẽ 
açerca de deus» (VC); «E porque 
empetres a ajuda que per oraçom pedes» 
(VC); «mas ajnda orou e empetrou graça 
aaquelles que depois da sua paixom 
creerom» (VC); «Ho quarto enpetra e 
acalça as coussas que pede» (S); «foy 
justamẽte requerido e ẽpetrado» (C); 
«Assy he neçesario de cujdar pera 
ẽpetrar a misericordia do juiz» (VC).

empíreo, subs., adj. (do grego œμπυρος, 
pelo lat. empyriu-m). Relativo ao céu; 
celestial; o próprio céu. Formas: 
empireo (VC, 1); empiryo (VC, 1); 
ẽpyrio (VC, 1). Contextos: «nem do 
parayso amgellical e ceeo empireo» 
(VC); «sobĩdo se ao çeeo empiryo» 
(VC); «e o terçeiro he o ẽpyrio ẽ o qual 
mora deus e os sanctos» (VC).

emplastro, subs. (do grego œμπλαστρος, 
pelo lat. emplastru-m). Medicamento de 
uso externo que se coloca num pedaço de 
tecido sobre a pele. Formas: emplastro 
(VC, 1); ẽplastro (VC, 1). Contextos: 
«curou per emplastro quando a sua 
façe foy acuspinhada» (VC); «por que 
ficãdo o pecado asy como o ferro na 
ferida. porque depois seria ho ẽplastro 
defora» (VC).

empoçar, vb. (de em- + poça + -ar). 
Cair em poça; atolar-se. Formas: era 
empoçada (VC, 1). Contexto: «mas era 
empoçada e apanhada em algũa gayua 
ou vasa» (VC).

empoer, vb. (do lat. imponere). O mesmo 
que impor: pôr em cima de; estabelecer; 
obrigar a. Formas: em poendo (EE, 1); 
empoer (S, 1); emposto (S, 1); enpoẽe 
(S, 1); ẽpoer (S, 1). Contextos: «E 
foyse Ananias, e entrou na casa, e em 
poendo lhe as maãos disselhe» (EE); «O 
premeiro casso bispal he quãdo sse ha de 
empoer algũa solempne penytẽçia por ho 
pecado cometido» (S); «que lhe o bispo 
faz he empreso e emposto o carater na 

alma» (S); «E este carater se ẽpreme e se 
enpoẽe na alma» (S); «por que sse deua 
ẽpoer penitẽçia publica» (S).

emportar, vb. O mesmo que importar. 
Formas: emporta (VC, 1). Contexto: 
«entõ aquesta seeda emporta e significa 
ygualleza com o padre» (VC).

empós, prep., loc. adv. (de em + pós, 
este do lat. post). Após; atrás; depois. 
Formas: ẽ pos (VC, 6); em pos (TC, 
1; VC, 56); empos (VC, 21; EE, 1); 
enpos (VC, 1). Contextos: «enviaa 
porque braada vijndo ẽ pos nos» (VC); 
«E que nom andasem depos las pinturas 
da parede, mais que andasem em pos o 
espiritu» (TC); «temendo que elle fosse 
fora deitado e seus deçẽdẽtes empos elle 
e tornasse o regno aos judeus» (EE); 
«Leua pois de teu grado a cruz tua em 
cadahuũ dia enpos elle» (VC).

empós de, loc. adv. Depois de. Formas: 
em pos de (VC, 3; EE, 2); em pos d’ 
(VC, 2; EE, 2); empos d’ (VC, 1; EE, 
1); en pos de (EE, 1); enpos de (EE, 1); 
ẽpos de (VC, 1; EE, 1); ẽpos d’ (VC, 1). 
Contextos: «O que nõ traz sua cruz e 
vem em pos de myn nõ pode seer meu 
diçipollo» (VC); «e vem em pos de myn» 
(EE); «em pos da qual se seguem sete 
petições» (VC); «e que nom foy empos 
do ouro» (EE); «ca auia começado de yr 
en pos de Christo» (EE); «da vozes enpos 
de nos outros» (EE); «todallas cousas 
trazera ẽ pos de mym» (EE); «que depois 
taaes cousas forã cõpridas ẽ pos dellas 
cõprirãse as scripturas per cõseguĩte» 
(VC); «vijnde vos ẽpos de my» (VC); 
«Se alguũ quer vijr ẽpos de mym» (EE); 
«e vaaõ ẽpos das outras» (VC).

empossível, adj. O mesmo que impossível. 
Formas: empossiuel (VC, 1). Contexto: 
«aquello que he empossiuel a femea 
mortal» (VC).

empranta, subs. (regressivo de emprantar). 
O mesmo que implanta: ato ou efeito 
de implantar; implantação. Formas: 
empranta (EE, 1). Contexto: «Ca em 
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virtude da empranta da horden que se 
da» (EE).

emprantar, vb. (do lat. implantare). O 
mesmo que implantar: inserir; fixar. 
Formas: emprantada (EE, 1); emprãtou 
(EE, 1). Contextos: «ca a ymagem de 
Çesar estaua em elle emprantada e o seu 
nome ao darredor» (EE); «com pallaura 
espiritual emprãtou em mym dobrada 
pratica da vida autiua e cõtemplatiua».

emprasto, subs. O mesmo que emplastro. 
Formas: emprasto (RP, 1); emprastos 
(VC, 2). Contextos: «cõ mostarda 
pisada e faze emprasto» (RP); «Mas 
daquestes emprastos e cõfeiçoões ou 
materiaaes» (VC).

emprazamento, subs. (de emprazar + 
-mento). Ato ou efeito de emprazar; 
aforamento; enfiteuse. Formas: empra-
zamento (C, 1); emprazamentos (C, 1); 
emprazamẽto (C, 1); emprazamẽtos (C, 
1); enprazamentos (C, 1); dempraza-
mento (C, 2). Contextos: «nom façam 
nehuũ emprazamento se nam julgado 
per nos» (C); «nõ leixam de fazer cada 
dia arrendamẽtos, aforamẽtos, empraza-
mentos em grande dapno e perjuizo de 
seus benefiçios» (C); «nõ façam nehuũ 
emprazamẽto de cousa eclesiastica» (C); 
«e mays que os aforamẽtos, escambos e 
emprazamẽtos e emlheamẽtos e presti-
mos» (C); «e per nos feitas açerqua dos 
arrendamentos, aforamentos, enpra-
zamentos dos dizimos» (C); «E mays 
que tal cõtrauto demprazamento seja 
nehuũ» (C).

emprazar, vb. (de em- + prazo + -ar). 
Marcar o dia de; acertar o prazo de; 
arrendar por enfiteuse. Formas: dempra-
zar (C, 1); emprazar (C, 1). Contextos: 
«ou posissõoes que se han demprazar 
per tres domingos segundo custume 
desta ygreja» (C); «nem possam arrendar 
breue nem ao longuo tempo nem aforar 
nẽ emprazar» (C).

empregar, vb. (do lat. implicare). Ocupar; 
aplicar. Formas: empregando (EE, 

1); empreguarom (VC, 1); ẽpregando 
(EE, 1); ẽpregar (VC, 1). Contextos: 
«bem empregando ho tempo» (EE); 
«portanto o empreguarom em huso dos 
mortos» (VC); «mas como sabedores 
bem ẽpregando ho tempo» (EE); «Nõ 
te vem a ty entõ aa memoria aquelle 
seruo que scõde o marco e auer que lhe 
foy entregue. e nõ o quis ẽpregar» (VC).

emprego, subs. (regressivo de empregar). 
Ato ou efeito de empregar; ocupação; 
função. Formas: em prego (VC, 1). 
Contexto: «Nõ ha hy alguẽ que possa 
scusar deste em prego por que nõ ha 
alguẽ que nõ reçebesse marco e cabedal» 
(VC).

emprenhação, subs. (do lat. medieval 
impraegnatione-m). Ato ou efeito 
de emprenhar; gravidez. Formas: 
enprenhaçõ (S, 1). Contexto: «sse ho 
jejuũ he dapnoso aa sua enprenhaçõ ou 
ao filho que ten no ventre ou ao que cria, 
nõ deue jejuũar» (S).

emprenhar, vb. (do lat. impraegnare). 
Tornar ou ficar prenhe; engravidar; 
fecundar; impregnar; embeber. Formas: 
emprenhã (VC, 1); emprenhar (VC, 2); 
emprenhara (VC, 1); emprenhou (S, 
1); enprenhou (VC, 1). Contextos: «as 
quaaes reguã e emprenhã a alma» (VC); 
«Dame graça de lagrimas e a terra seca 
do meu coraçõ. faze emprenhar cõ o 
orualho cellestrial» (VC); «mas beuia 
da augoa pura da fonte ou do rryo: a 
qual faz emprenhar e abrir as vinhas» 
(VC); «e per maneira singullar te 
emprenhara e conçeberas guardada tua 
virgijndade» (VC); «huũ moço de noue 
annos emprenhou a ama que ho criaua» 
(S); «seer ençerrado no ventre de hũa 
moça a qual o padre santificou e o filho 
o enprenhou» (VC).

emprenhidão, subs. (de em- + prenhidão, 
este de prenhe + -idão). Ato ou efeito 
de emprenhar; gravidez. Formas: 
empremhidõ (VC, 1); emprenhidõ (VC, 
1); emprinhidõ (VC, 1); ẽprenhidõ 
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(VC, 1). Contextos: «Item por a 
abastãça e empremhidõ dos misterios» 
(VC); «porque o ãgeo cõfirmasse a 
ffe per exemplo de femea maninha lhe 
denunciou a emprenhidõ nõ maginada» 
(VC); «como quanto aa emprinhidõ e 
geeraçõ da virgẽ» (VC); «o spiritu sãcto 
per abastãça ou ẽprenhidõ hynspirada ou 
ĩspiratiua» (VC).

emprentar, vb. (do cast. antigo emprentar). 
Imprimir; fixar. Formas: emprentados 
(VC, 1). Contexto: «estes sacramentos 
emprimem carauteres por os quaaes 
apeguados e emprentados de maneira 
que se nom podem tirar» (VC).

empresa, subs. (do lat. *imprehensa-m, 
pelo italiano impresa). Cometimento; 
intento. Formas: empresa (VC, 1). 
Contexto: «a semelhãte empresa de 
direito mais que a nenhuũ outro doya» 
(VC).

empressão, subs. O mesmo que impressão. 
Formas: empresam (RP, 1); empressom 
(VC, 2); empressoões (VC, 1); ẽpressam 
(RP, 1); ẽpressõ (VC, 1). Contextos: 
«ha empresam do aar corrõpe os spiritos 
vitaes» (RP); «por a empressom do 
carater nom se dobrem sollamente» 
(VC);  «porque as  empressoões 
mundanaaes se poserom e apeguarom 
em seus coraçoões» (VC); «por ha 
ẽpressam dos çeos corrõpe ho aar» (RP); 
«Ao primeiro destes filhos disse elle a 
primeira cousa pera a ẽpressõ e notiçia 
da lej natural» (VC).

empressor, subs. (do lat. tardio impressore-
-m). O mesmo que impressor: o que 
imprime livros. Formas: empressores 
(VC, 1). Contexto: «jnpressa pellos 
honrrados meestres e empressores» 
(VC).

emprestador, subs. (de emprestado + -or). 
Aquele que empresta; usurário. Formas: 
ẽprestador (VC, 1). Contexto: «per o 
exẽplo ergo do deuedor daquelle que he 
husureiro e ẽprestador cõcludio elle e 
vẽçeo o phariseu» (VC).

emprestar ,  vb.  (do lat .  medieval 
impraestare). Confiar por certo tempo 
o uso de alguma coisa com a obrigação 
de ser restituída; ceder com juros. 
Formas: em prestou nos (VC, 1); 
empresta (VC, 1); emprestã (VC, 1); 
emprestaaes (VC, 1); emprestada (VC, 
3); emprestado (VC, 3); emprestãdo 
(TC, 1); emprestados (VC, 1; EE, 
1); emprestam (VC, 2); emprestame 
(HV, 1); emprestar (VC, 3; C, 1); 
emprestardes (VC, 2); emprestares (VC, 
1); emprestauã (VC, 1); emprestauam 
(TC, 1); empreste (VC, 2); emprestem 
(C, 1); emprestou (TC, 2); emprestoulhe 
(VC, 1); enprestada (S, 1; TC, 1); 
enprestado (S, 1; EE, 1); enprestan (S, 
1); enprestey (S, 1); ẽprestados (VC, 
1); ẽprestar (TC, 1; VC, 2); ẽprestares 
(VC, 1); ẽprestaste (TC, 1); ẽprestou 
(S, 1); he emprestada (VC, 1); ouue 
enprestada (VC, 1). Contextos: «Em 
prestou nos pois deus alguũs doões» 
(VC); «Empresta pois ledamente» (VC); 
«porque nom emprestã senam com 
sperança do gualardom humanal» (VC); 
«ou outra cousa entom nom emprestaaes 
vos por o de deus» (VC); «Se cometeu 
symonia dãdo ou emprestãdo cousas 
sprituaaẽs por tẽporaẽs» (TC); «roubarõ 
a Egypto pedĩdo emprestados copos 
de ouro e prata» (EE); «e nom por 
auerem husura aalem da quantidade 
que emprestam» (VC); «emprestame 
huũ cuytello com que o corte» (HV); 
«vender e yso mesmo emprestar» 
(C); «nẽ cousa algũa aalẽ daquello 
que emprestardes» (VC); «Se husou 
mais que deuia dalgũas cousas que lhe 
emprestauam» (TC); «Se emprestou a 
ousura» (TC); «rreçeben enprestada 
çerta quãtidade sobre os fructos della» 
(S); «se pedes a teu uizinho algũa cousa 
enprestada e esquecea ele que ta nõ 
demãda porque nõ sabe ẽ certo quẽ lha 
emprestou se a nom das he furtu» (TC); 
«dei enprestado cõ entençon e esperãça 
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de aver dy alguũ proueyto» (S); «poserõ 
hy cãbadores dos quaaes tomassem 
dinheiro enprestado» (EE); «ou se algũas 
enprestey, leuey mais do que dey» (S); 
«nõ lhe deues de ẽprestar cõ ẽtẽçõ de 
receber» (TC); «ẽprestaste a alguũ .x., 
scilicet, que te dese .xv. os .v. furtaste» 
(TC); «asi como ho amigo que ẽprestou 
a seu amigo os paẽes» (S); «e lãçado 
na mãjadoyra a qual tua madre ouue 
enprestada das bestas» (VC).

empréstido, subs. (do lat. medieval 
impraesti tu-m ,  part .  passado de 
impraestare). Ato ou efeito de emprestar; 
empréstimo. Formas: emprestido (VC, 
2); empristido (C, 1). Contextos: «nõ 
auendo sperança de reçeberes por o 
emprestido que fazes algũa cousa de 
guaãçõ» (VC); «E de mays auemos per 
este mesmo feito a dita vẽda, doaçõ, 
empristido ou em alheamẽto das sobre 
ditas cousas» (C).

empréstimo, subs. (talvez de em- + 
préstimo). Ato ou efeito de emprestar. 
Formas: emprestimo (C, 1). Contexto: 
«nẽ emprazar, apenhar nẽ emprestimo 
dar os ditos seus mosteiros» (C).

empresto, subs. O mesmo que emplastro. 
Formas: emprestos (TC, 1). Contexto: 
«deu meezinhas e leytoayros e emprestos 
muy proueitosos» (TC).

empricar, vb. O mesmo que implicar. 
Formas: empricã (VC, 1). Contexto: 
«mas aquellas que empricã em sy 
contradiçõ» (VC).

emprimir, vb. O mesmo que imprimir. 
Formas: empreme (VC, 1); empresso 
(VC, 1); emprime (S, 2; VC, 2); 
emprimem (VC, 1); emprimeo (VC, 
1); emprimida (EE, 1); ẽpreme (S, 1); 
ẽpremydo (S, 1); foy empresso (VC, 
3); foy emprimida (HV, 1); foy enpreso 
(S, 1); he empreso (S, 1). Contextos: 
«O seello empreme a forma ou figura 
da cousa que he aprimida e apeguada» 
(VC); «E empresso em a muy nobre 
çidade de Lixboa» (VC); «ssegundo 

alguũs dizem ally sse emprime e he 
posto o carater na alma» (S); «estes 
sacramentos emprimem carauteres» 
(VC); «e emprimeo em as suas voõtades 
ley noua» (VC); «E foy a suso dicta obra 
emprimida e trelladada em lingoajen 
portugues» (EE); «E este carater se 
ẽpreme e se enpoẽe na alma» (S); «sse 
o sacramẽto sse pode fazer con vinho 
de agraço ou com mosto ou com ho 
que ssay do azeo ẽpremydo» (S); «E 
foy empresso em a muy nobre e sempre 
leal cidade de Lixboa» (VC); «Foy 
emprimida a presente estoria de muy 
nobre Vespesiano emperador de Roma 
em a muy nobre e sempre leal çidade de 
Lixboa» (HV); «Por quanto ho carater 
que foy enpreso e posto na alma nũca 
pode seer quitado» (S); «em esta posiçon 
da maão que lhe o bispo faz he empreso 
e emposto o carater na alma» (S).

emprovecer, vb. O mesmo que empo-
brecer. Formas: emproueçẽ (EE, 1); 
emproueçeo (EE, 1). Contextos: «E se 
algũas vezes acõteçe que emproueçẽ, 
deus ho ordena por mayor bem spiritual» 
(EE); «tanto despendeo con elles que 
emproueçeo» (EE).

empugnar, vb. O mesmo que impugnar. 
Formas: empugnado (VC, 1); empugnar 
(VC, 1). Contextos: «entõ es tu mais 
empugnado e mais engeitado quando 
desto nõ has sentimento alguũ» (VC); 
«forõ sem vergonha empugnar cõtra o 
fazedor de todos» (VC).

empunar, vb. O mesmo que impugnar. 
Formas: enpunalos (S, 1); ẽpunar (S, 
1). Contextos: «O quinto he seer homẽ 
cõtrairo aos pecados e enpunalos e 
pelegar contra elles» (S); «cõtradizer, 
ẽpunar a verdade» (S).

empurrão, subs. (de empurrar + -ão). 
Ato ou efeito de empurrar; encontrão; 
impulso forte. Formas: empurrões 
(VC, 1). Contexto: «e a paciẽcia das 
enjurias e beber ou soportar as paixões 
e os empurrões» (VC).
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empusição, subs. O mesmo que imposição. 
Formas: ẽpusições (TC, 1). Contexto: 
«asy como os reys e os senhores que 
usurpã as dizimas ou as cousas alheas ou 
os que poẽ ẽpusições e foros ẽ suas terras 
que sõ cõtra o dereito» (TC).

empuxamento, subs. (de empuxar + 
-mento). Ato ou efeito de empuxar; 
empurrão. Formas: empuxamentos (VC, 
1); empuxamẽto (VC, 2). Contextos: 
«E algũas vezes per empuxamentos 
dos maaos penssamentos de dentro» 
(VC); «A cruz he destruyçõ dos tẽplos 
e empuxamẽto dos ydollos. e scãdallo 
dos judeus» (VC); «E o empuxamẽto seu 
perteẽçe a lançar fora de sy as tẽptações» 
(VC).

empuxar, vb. (do lat. medieval impulsare). 
Repelir; afastar com força. Formas: 
ẽ puxalloa (VC, 1); em puxa (VC, 1); 
empuchar (VC, 1); empuixa (VC, 1); 
empuixado (VC, 1); empuixar (VC, 1); 
empuixauã (VC, 1); empuxa (VC, 2); 
empuxã (TC, 1; VC, 1); empuxãdo (VC, 
1); empuxados (VC, 1); empuxallas (VC, 
1); empuxallos ha (VC, 1); empuxandoo 
(VC, 1); empuxar (VC, 3); empuxardes 
(VC, 1); empuxaremos (VC, 2); 
empuxarõ (VC, 3); empuxas (VC, 1); 
empuxasses (VC, 1); empuxauã (VC, 
1); empuxauãno (VC, 1); empuxe (VC, 
2); empuxemos (VC, 1); empuxou (VC, 
2); empuyxa (VC, 7); empuyxã (VC, 
1); empuyxada (VC, 1); empuyxado 
(VC, 2); empuyxam (VC, 1); empuyxar 
(VC, 1); empuyxe (VC, 1); enpuxa (VC, 
1); enpuxã (VC, 1); enpuxar (VC, 2); 
enpuxaras (VC, 1); enpuxauã (VC, 2); 
ẽpuxa (VC, 1); ẽpuxaa (VC, 1); ẽpuxãdo 
se (VC, 1); ẽpuxãdoo (VC, 1); ẽpuxados 
(VC, 2); ẽpuxar (VC, 1); ẽpuyxa (VC, 
1); ẽpuyxã (VC, 1); ẽpuyxa as (VC, 1); 
ẽpuyxe (VC, 1); era empuyxado (VC, 
1); forem empuxadas (VC, 1); fosse 
empuxado (VC, 1); fosse empuyxada 
(VC, 1); he empuixado (VC, 1); he 
ẽpuyxada (VC, 2); inpuxouos (VC, 1); 

seer empuyxada (VC, 1); seer ẽpuixado 
(VC, 1); sõ ẽpuyxados (VC, 1); som 
empuxados (VC, 2); som ẽpuyxados 
(VC, 1). Contextos: «ẽ puxalloa de 
si per toruaçõ» (VC); «E em puxa a 
enueja» (VC); «e pera empuchar todas 
cousas que sam maas e empeçiuees» 
(VC); «sera daquelle que empuixa de 
si a graça» (VC); «(sera lãçado fora.) e 
empuixado daquelles que forõ remijdos» 
(VC); «por nos empuixar do gualardom 
do mayor bẽ seu de dẽtro» (VC); 
«Aquelle ergo que os judeus nõ queriã 
e empuixauã aaquelle reçebia Christo» 
(VC); «Tu fonte de misericordia empuxa 
a nuuem da tristeza» (VC); «querẽ fugir 
pela graça de Deus da boca do lobo 
e eles a empuxã de sy» (TC); «dando 
ty meesmo a my por tua clemencia 
e empuxãdo qualquer cousa que em 
my acharas nõ pura» (VC); «E da qui 
aprehende que se nos formos toruados 
e empuxados» (VC); «logo no começo 
lhes deue resistir e empuxallas dessy» 
(VC); «empuxallos ha fora da casa» 
(VC); «e lançouo empuxandoo desy» 
(VC); «eu aja poderio de empuxar as 
cuydaçoões» (VC); «para empuxardes 
ou lançardes de vos a maginaçõ maa» 
(VC); «empuxaremos de nos as sobejas 
cuydaçoões» (VC); «elles empuxarõ e 
lançarõ dessy o senhor» (VC); «Se nos 
tu empuxas e lanças de ty da nos outro tal 
como ty» (VC); «e porque empuxasses 
de nos as açoutes da tua sanha» (VC); 
«e outros o leuauã. outros o empuxauã» 
(VC); «enpero elles tirauam per elle 
com huũ baroço e empuxauãno» (VC); 
«E que o temor assy auydo empuxe 
de nos o pecado de maneira que o nõ 
cometamos» (VC); «porque per jejuũ 
empuxemos a cobijça» (VC); «e Christo 
vençida a temptaçõ da auareza empuxou 
de sy Sathanas» (VC); «e empero elle o 
empuyxa porque sabe a nossa fraqueza» 
(VC); «E segundo Beda assi como as 
aruores quando as derribã e empuyxã 
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que caaẽ sooẽ cõ os scallos» (VC); 
«Milhor he leue peendẽça ledamente 
cõprida que pesada cõ constrãgimẽto 
e arrebollada ou empuyxada» (VC); 
«fora lãçado e empuyxado do regno 
dos çeeos» (VC); «mas alguũs som 
jngratos que nom soomẽte empuyxam 
de si» (VC); «A booa husança deue 
empuyxar aquello que a maa fundou» 
(VC); «jamais te lançe ou empuyxe de 
my» (VC); «mas a triguãça os enpuxa 
ãte do tẽpo» (VC); «lançã e enpuxã fora 
de sy as tẽptaçoões dyabollicas» (VC); 
«Porque toda sua doctrina era ordenada 
a enpuxar e lançar fora das almas os 
pecados e enfirmidades» (VC); «Tres 
pecados principaaes que no mundo som 
enpuxaras» (VC); «Oo quam rijamẽte 
o enpuxauã per a meatade do valle de 
Josephat» (VC); «e lãça fora a cõpanha 
quando ẽpuxa e tira os pecados» (VC); 
«nẽ sollamẽte ẽpuxaa a malicia aquelles 
que toma mais ajnda lhe ẽpacha as 
virtudes» (VC); «e ẽpuxãdo se huũs aos 
outros» (VC); «aa maneia que vaão os 
pintaãos com a galinha ẽpuxãdoo de cada 
cabo» (VC); «e porque razõ forõ huũs 
chamados e outros ẽpuxados» (VC); 
«pera ẽpuxar as tribullaçoões» (VC); 
«vay para onde a ẽpuyxa a tẽpestade» 
(VC); «ẽpuyxã aquelles taaes» (VC); «e 
nõ sabe quẽ sõ e ẽpuyxa as» (VC); «Nõ 
ha hy cousa que tãto ẽpuyxe o homẽ ha 
hir cõtra a sua cabeça propria e cayr em 
queedas» (VC); «Helyas era empuyxado 
per os judeus» (VC); «depois que forem 
empuxadas as treeuas e escuridades dos 
pecados per a graça alumeãte» (VC); «E 
que do lenho da cruz e do tormento fosse 
empuxado o lenho da cobijça» (VC); 
«e ajnda que fosse empuyxada nõ quis 
auer vergonha de braadar» (VC); «per o 
qual deos he empuixado da alma» (VC); 
«som nos orguãos do corpo muytas 
vezes he ẽpuyxada» (VC); «e inpuxouos 
e lãçou per terra» (VC); «nẽ deue seer 
empuyxada a fraqueza» (VC); «nõ deue 

seer ẽpuixado ou engeitado» (VC); «Ou 
sõ ẽpuyxados e cõstrãgidos que entrẽ 
aquelles herejes» (VC); «alguũs som 
empuxados que entrẽ segũdo os pobres» 
(VC); «e som ẽpuyxados aquelles que sõ 
tirados de mal per duas ameaças» (VC).

emudecer, vb. (do lat. immutescere). 
Tornar mudo; silenciar. Formas: 
emmudeçer (EE, 2). Contexto: «bẽ 
façaaes emmudeçer a ygnorancia dos 
indiscretos» (EE).

emulação, subs. (do lat. aemulatione-m). 
Estímulo; competição.  Formas: 
emullaçõ (VC, 1). Contexto: «E dura 
he como inferno a emullaçõ .s. o zello e 
amor que eu de vos auia» (VC).

enader, vb. (do cast. añadir, este do lat. in 
+ addere). O mesmo que anadir: adir; 
acrescentar; juntar. Formas: e adendo 
(VC, 1); ẽ adeo (VC, 2); ẽ ader (S, 1); 
ẽ adeste (VC, 1); ẽade (S, 3); ẽadẽ (S, 
2); ẽadem (S, 1); ẽadeo (VC, 3); ẽader 
(S, 1); em adada (VC, 1); em ade (VC, 
4); em adendo (VC, 3); em adeo (VC, 
13); em ader (VC, 3); em aderey (VC, 
1); em aderlhe (VC, 1); em ades (VC, 
1); em adesse (S, 1); em adeste (VC, 
1); em adia (VC, 1); em adiã (VC, 1); 
em adidas (VC, 1); em adyam (VC, 1); 
enadamos (VC, 1); enade (S, 1; VC, 
5); enadẽdo (VC, 1); enadendo (C, 1); 
enadeo (S, 5; VC, 11); enader (S, 2; TC, 
1; VC, 3); enaderas (VC, 1); enaderõ 
(S, 1); enaderom (S, 1; VC, 1); enadese 
(S, 2); enadia (VC, 1); enadido (VC, 1); 
forõ ẽadydas (S, 1); forõ enadidos (VC, 
1); fosse ẽ adida (VC, 1); foy ẽadido (S, 
2); foy enadido (S, 1); he em adida (VC, 
1); he em adido (VC, 1); he enadido (VC, 
1); ser em adida (VC, 1). Contextos: 
«mas ajnda e adendo mais em seu pecado 
cometeo homicidio de sy meesmo» 
(VC); «e agora ẽ adeo a uerdade» 
(VC); «Pequey por yra ẽ obra ẽ ader 
com presumpçõ» (S); «mas cõselhos 
ẽ adeste» (VC); «põee esta mesma 
definçom e ẽade: hordem he huũ sinal 
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ssancto» (S); «A terceira por esmola 
e alguũs ẽadẽ por perdoar as injurias 
que he esmolla spiritual» (S); «E outros 
ẽadem que seja bautizado» (S); «Porque 
a voõtade de deus se mostre ser nõ 
soomẽte licita mas chea de benignidade 
ẽadeo adiãte» (VC); «neste sacramento 
nõ sse deuẽ ẽader outras palauras» (S); 
«O segundo mal deste feito he porque 
muytas vezes os amigos em adada e 
em promouimento dos beneficios som 
ante postos» (VC); «acreçenta e em ade 
tu oraçõ» (VC); «e em adendo alguũas 
cousas que o saluador disera» (VC); 
«e portanto em adeo logo» (VC); «E 
por tãto por em ader ao atamẽto da sua 
desauẽtura» (VC); «e assy se lhe eu som 
todo obrigado por me auer feito. que em 
aderey por me auer remijdo» (VC); «ou 
por em aderlhe alguũa cousa que teuesse 
minguada» (VC); «e em ades pecados 
a pecados» (VC); «Ha segunda em 
adesse palauras aa oraçon de vontade» 
(S); «e em adeste ou doubraste» (VC); 
«E em adia aquello que pareçia seer 
mjnguado na ley» (VC); «Mas elles 
em adiã que Christo se nomeaua rey» 
(VC); «sam de conselho e em adidas 
aos mandamẽtos» (VC); «E em adyam 
e dobrauam e redobrauam a dar açoutes 
sobre açoutes» (VC); «que enadamos e 
acresçẽtemos mais preeguarias» (VC); 
«E esta deffiniçõ enade o mestre das 
Sentẽças» (S); «e porque acreçẽtãdo 
e enadẽdo na ffe e amor» (VC); «e 
enadendo e declarando açerqua da 
dita nossa cõstituiçam» (C); «E estas 
palauras enadeo en no canõ o papa 
Gregorio terçeyro» (S); «he uerdade o 
que lhe diz e nõ lho cree ali pode enader 
iuramẽto mayormente se he cousa 
proueitosa» (TC); «tanto enaderas aa 
virtude quanto tirares da tua bondade» 
(VC); «E os que enaderõ nelle forom 
hos padres santos Alegandre, Gealasio, 
Gregorio, Leo, Celestino, Damaso» (S); 
«e depois enaderom o patre noster» (S); 

«E sse enadese palauras outras da forma 
que mudasen ho entendimento dellas» 
(S); «e enadia e refazia a jmperfeiçam 
da ley» (VC); «e esto foy ordenado 
e enadido aa ley per os phariseos» 
(VC); «e despoys forõ ẽadydas muytas 
coussas» (S); «mas ajnda aquestes que 
forõ enadidos per elle» (VC); «por tal 
que a confissam daquelles defora e per 
a boca fosse ẽ adida» (VC); «foy ẽadido 
polla ygreja» (S); «honde foy enadido» 
(S); «pera auer a mayor perfeiçõ que he 
em adida aa ley» (VC); «O quarto he 
em adido ou sobre dado» (VC); «porque 
quãdo alguũ millagre he enadido a outro 
millagre ajunta se huũ prazer a outro» 
(VC); «A septima razõ pode ser em adida 
segũdo Crisostomo» (VC).

enadimento, subs. (de enader + -mento). 
Ato ou efeito de enader: acrescenta-
mento. Formas: ẽadimẽto (VC, 1); 
enadimento (VC, 1); enadimẽto (VC, 
1). Contextos: «se entẽde o ẽadimẽto 
cõtinuado das boas obras» (VC); «e quer 
dizer acreçentamento ou enadimento» 
(VC); «e enadimẽto de huũs a outros 
som chamados cordas» (VC).

enalheamento, subs. (de enalhear + 
-mento). Ato ou efeito de enalhear: 
alienação; transferência para outra 
pessoa ou instituição de um bem ou 
direito. Formas: em alheamẽto (C, 
1). Contexto: «E de mays auemos per 
este mesmo feito a dita vẽda, doaçõ, 
empristido ou em alheamẽto das sobre 
ditas cousas» (C).

enalhear, vb. (de em- + alhear, este do lat. 
alienare). Transferir para outra pessoa 
ou instituição o direito de propriedade; 
alienar; ceder; transtornar; perturbar; 
afastar; desviar. Formas: ẽ alhea (VC, 
1); em alheadas (C, 1); em alheem (C, 
1); em alhear (C, 1). Contexto: «porque 
fortemẽte nos tira e ẽ alhea da nossa 
voõtade» (VC); «por que assy forẽ em 
alheadas aa ygreja cujas as ditas cousas 
eram» (C); «E qual quer clerigo que 
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apenhar ou em alhear, vender e yso 
mesmo emprestar» (C); «qual quer 
clerigo que apenhar ou em alhear, vender 
e yso mesmo emprestar, comprar as ditas 
cousas assy huũs como outros avemos 
por cõdenados em mil reaaes pera as 
obras da nossa see e nosso meirinho» 
(C); «vendam nem apenhorem nẽ per 
outro moodo alguũ em alheem os liuros, 
callezes nẽ cruzes» (C).

enamorar, vb. (de em- + amor + -ar). 
Apaixonar-se; encantar-se. Formas: 
emnamoreime (EE, 1); emnamoreyme 
(EE, 1). Contexto: «busquey de ha 
tomar por esposa, e emnamoreime de 
sua fermosura» (EE); «emnamoreyme 
da sua fermosura» (EE).

enardecer, vb. (do cast. enardecer). 
Animar; excitar; avivar. Formas: 
enardece (S, 1). Contexto: «Ca assy 
como a caridade sse enardece e ha prazer 
em as coussas de Deus, assy a açidia se 
rrefrea» (S).

encadeamento, subs. (de encadear + 
-mento; encadear, de em- + cadeia 
+ ar). Ato ou efeito de encadear; 
ordem. Formas: encadeamẽto (VC, 1). 
Contexto: «per ellas fez hũa ordenãça e 
encadeamẽto duro» (VC).

encadernar, vb. (de em- + caderno + -ar). 
Prender as folhas em caderno. Formas: 
ẽcadernadas (C, 1). Contexto: «tenham 
suas regras escritas ẽ purgaminho 
ẽcadernadas» (C).

encalçar, vb. (do lat. *incalciare). Ir 
no encalço de; perseguir. Formas: 
encalçamos (VC, 1); encalçara (VC, 
1). Contextos: «e raramẽte de manhaã 
seguimos nẽ encalçamos aquelle de oje 
viamos que era perdido» (VC); «E assi 
fugindo da morte encalçara e cayra na 
morte» (VC).

encaminhador, subs. (de encaminhado 
+ -or). Aquele que encaminha; guia. 
Formas:  ẽcaminadores (VC, 1); 
ẽcaminhadores (VC, 1); encaminhador 
(VC, 4). Contextos: «Aqui he argumẽto 

cõtra os cõsentidores e procuradores 
ẽcaminadores  de trayçom contra 
seu proximo» (VC); «e estas som as 
guyadores e ẽcaminhadores de todo o 
arreal da ygreja» (VC); «de todos auẽdo 
te por encaminhador» (VC).

encaminhamento, subs. (de encami-
nhar + -mento). Ato ou efeito de 
encaminhar; orientação; direção. 
Formas: em caminhamento (VC, 1); 
emcaminhamẽto (VC, 1); encami-
nhamento (VC, 5); encaminhamẽto 
(VC, 7); encaminhamẽtos (VC, 1); 
encamjnhamẽtos (VC, 1). Contextos: 
«aquelles buscauam e demãdauam em 
caminhamento aos homeẽs» (VC); «per 
falsa doctrina e per falso emcaminhamẽto 
e per marauilhosos signaaes» (VC); 
«sabe que os euangelistas per enca-
minhamento do spiritu sancto algũas 
vezes propoynham e anticipauam 
algũas cousas» (VC); «arredandonos 
dos pecados e somettendonos humil-
dosamente ao encaminhamẽto delles» 
(VC); «e pedẽ que cõ pura consciẽçia e 
cõ muytos encaminhamẽtos façã fim des-
ta trabalhosa vida» (VC); «e nom queriã 
leixar de o fazer por quantas defesas e 
encamjnhamẽtos lhe Christo fazia pera 
nõ errarẽ» (VC).

encaminhar, vb. (de em- + caminhar). 
Indicar o caminho a seguir; conduzir; 
orientar; guiar. Formas: ẽcaminha 
(VC, 1); ẽcaminhã (VC, 1); ẽcaminhãdo 
(VC, 2);  ẽcaminhando (VC, 1); 
ẽcaminhar (VC, 1); ẽcaminharõ (VC, 1); 
ẽcaminhemos (VC, 1); ẽcaminhes (VC, 
1); ẽcamjnha (VC, 1); ẽcamynharmos 
(VC, 1); em caminhãdo nos (VC, 1); 
emcaminhã (VC, 1); emcaminharẽ 
(VC, 1); emcaminhaua (VC, 1); 
encaminarom (VC, 1); encaminha (VC, 
17); encaminhã (VC, 4); encaminha 
me (VC, 2); encaminhaãdoos (VC, 1); 
encaminhada (VC, 2); encaminhadas 
(VC, 2);  encaminhado (VC, 4); 
encaminhãdo (VC, 1); encaminhãdo 
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me (VC, 1); encaminhãdoa (VC, 1); 
encaminhãdoo (VC, 1); encaminhãdoos 
(VC, 1); encaminhados (VC, 2); 
encaminhalo (VC, 1); encaminham (VC, 
1); encaminhao (VC, 1); encaminhar 
(VC, 19); encaminharẽ (VC, 1); 
encaminhares (VC, 1); encaminharõ 
(VC,  1) ;  encaminhas  (VC,  1) ; 
encaminhasse (VC, 2); encaminhaua 
(VC, 1); encaminhe (VC, 2); encaminhẽ 
(VC, 1); encaminhemos (VC, 3); 
encaminhes (VC, 1); encaminho (VC, 1); 
encaminhõ (VC, 1); encaminhou (VC, 1); 
encamjnha (VC, 1); encamjnhã (VC, 2); 
encamjnhadas (VC, 1); encamjnhallos 
(VC, 1); encamjnhar (VC, 4); encamjnhas 
(VC, 1); foy encaminhada (VC, 1); he 
encaminhada (VC, 1); he encaminhado 
(VC, 1); seer encaminhada (VC, 1); 
seerẽ encaminhados (VC, 1); seja 
ẽcaminhada (VC, 1); seja encaminhada 
(VC, 1); sejam encaminhados (VC, 
2); sera encaminhada (VC, 1); sera 
encaminhado (VC, 1); sõ encaminhadas 
(VC, 1); som encaminhadas (VC, 1); 
som encaminhados (VC, 1). Contextos: 
«splãdeçe na alma como strella da 
alua e ẽcaminha o homẽ em seus 
feitos» (VC); «e aquelles que nos 
regẽ e ẽcaminhã nossos passos em a 
carreira da paz» (VC); «cõvosco sõ. 
ẽcaminhãdo vossa preegaçõ a saluaçõ» 
(VC); «empero Maria ajudaua Martha 
com boos cõselhos ẽcaminhando seus 
feitos e ajudaa com ofertas e orações 
que por ella fazia» (VC); «se trabalha 
de preegar e ẽcaminhar os homẽs aa 
saluaçõ» (VC); «Ou perventura se 
ẽcaminharõ elles logo per aly» (VC); 
«e que pera ally ẽcaminhemos nossa 
teẽçõ sempre» (VC); «e me ẽcaminhes 
ẽ a carreira da saluaçõ eternal» (VC); 
«ẽcamjnha meus pees ẽ a careira da 
paz» (VC); «Ergo a nossa obra e o nosso 
stado seja por ẽcamynharmos e auiarmos 
nossa entençom» (VC); «em caminhãdo 
nos em a carreyra da saluaçom» (VC); 

«mas ouuem de boamẽte aquelles que os 
emcaminhã alguũs malles» (VC); «pera 
depois emcaminharẽ outras gẽtes» (VC); 
«elle o rrequerya e emcaminhaua» (VC); 
«encaminarom para o moymento» (VC); 
«e toda outra criatura que o encaminha. 
ou lhe da aazo e necessidade de pecar» 
(VC); «cõ medo da morte se encaminhã 
aa peẽdẽça» (VC); «e encaminha me 
ẽ a carreira da saluaçõ eternal» (VC); 
«E primeiramẽte el bebeo do seu sãgue 
encaminhaãdoos que elles ouuessẽ de 
de beber» (VC); «e desuyam a voontade 
encaminhada aas cousas de çima» 
(VC); «e assi çertamente as boas obras 
nossas encaminhadas a deus cõ dereita 
entençõ recõçiliãdo a alma cõ deus seu 
sposo» (VC); «outorgua me outrosi 
muy piadoso senhor que encaminhado 
eu pera a perfecçõ menospreze todallas 
cousas temporaaes» (VC); «E de sy 
aleuãtadas daly e encaminhãdo pera o 
sepulcro» (VC); «e encaminhãdo me 
possa ledo chegar a ti» (VC); «e ally 
se cõpõe e offereçese em toda obra 
encaminhãdoa e tẽperãdo» (VC); «cõ 
o proximo cõselhãdo e encaminhãdoo 
ou ajudãdoo nõ se seca» (VC); «e per a 
graça do spiritu sancto encaminhãdoos» 
(VC); «quando vee seus filhos bẽ 
encaminhados» (VC); «e encaminhalo 
na regra da justiça» (VC); «melhoram 
e encaminham a vida da quelles» (VC); 
«e o [a]juda com a temporalidade e com 
o spiritual cõselho e encaminhao quanto 
pode» (VC); «porque de a entẽder que 
a palaura de deus se ha de encaminhar 
contra aquelle que se entẽde» (VC); 
«E acerca delles sta o angeo em sua 
guarda e ajuda de encaminharẽ seus 
subditos» (VC); «se tu encaminhares e 
enderençares a tua voontade ao çeeo» 
(VC); «E aquesto per aquello que elles 
ordenarõ e encaminharõ» (VC); «tu que 
es meu mayor sollaz me encaminhas e 
endereçes minha vida» (VC); «pois que 
nom tijnhã quem os encaminhasse» 
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(VC); «e encaminhaua nossa saude» 
(VC); «e que se encaminhe aa gloria da 
sua dereitura» (VC); «e que encaminhẽ 
acerca da diuinal» (VC); «e aquello 
que sempre dura e fica encaminhemos 
os nossos olhos da voõtade» (VC); «e 
encaminhes minhas pallauras e feitos» 
(VC); «E eu te ordeno e encaminho» 
(VC); «e lhe encaminhõ e tractã a 
morte em a fornalha da auareza» (VC); 
«o precyoso dom e joya em aqueste 
dia a nossa terra o encaminhou pera 
o ceeo» (VC); «E pera esto se faz 
e encamjnha toda a oraçam» (VC); 
«vaã e se encamjnhã pera deus» (VC); 
«encamjnhadas aa regla da justiça» 
(VC); «e segũdo nosso poder e geito 
encamjnhallos e demonstralhes o 
camjnho da vida» (VC); «e encamjnhar a 
nossa voõtade e teençõ sem enfadamẽto 
aas cousas deçima» (VC); «em certo 
graao e as conseruadas encamjnhas 
em carreira da paz» (VC); «e per deos 
foy encaminhada a vngir assi o meu 
corpo» (VC); «Assy como a razõ de 
baixo he encaminhada per a mais alta 
sinderesy» (VC); «nom podera seer 
encaminhada a outra cousa» (VC); «e 
cõuem ajnda aos que som ja melhores 
por seerẽ encaminhados e ajudados» 
(VC); «mas que sempre pera fazer a tua 
justiça seja ẽcaminhada nossa cuydaçõ 
falla e obra» (VC); «e actos sejam 
encaminhados a Jherusalem» (VC); 
«Como sera encaminhado aquelle per 
ty» (VC); «porque assi como pessoas 
fraquas sõ encaminhadas e regidas per 
os mayores seus» (VC); «A terceira he 
exortaçom e amoestamẽto dos que som 
encaminhados» (VC).

encantador, subs. (do lat. incantatore-m). 
Aquele que faz encantamentos; aquele 
que pretensamente tem poderes 
mágicos. Formas: ẽcamtadores (TC, 
1); ẽcãtadores (TC, 1); encantador 
(VC, 2); encantadores (TC, 1; VC, 1); 
encãtador (VC, 2). Contextos: «Outrosy 

digo que crer pelos ẽcamtadores he 
outrosy de pouco siso» (TC); «Se 
alguũ de uos outros ẽfermar chame 
os sacerdotes da eigreia e nõ disse os 
ẽcãtadores» (TC); «Quẽ curara do 
encantador se for mordido da serpẽte 
onde lhe podẽ dizer phisico cura de ty 
meesmo» (VC); «Herodes nom crija que 
Christo era saluador mas encantador» 
(VC); «O terceiro he os sorteiros ou 
encantadores ou agoireiros e os que 
usam de sperimentos pera chamarem os 
demões pera fazerem outros maleficios» 
(TC); «Se es encãtador podes adorar 
a deus» (VC); «e a synagoga chamou 
a Christo enguanador e encãtador ou 
feytiçeiro» (VC).

encantamento, subs. (do lat. incantamen-
tu-m). Encanto; poder mágico. Formas: 
emcantamentos (TC, 1); emcantamẽtos 
(S, 1; TC, 1); encantamentos (TC, 1); 
encantamẽtos (S, 1; HV, 1). Contextos: 
«Todo aquel que usa de adiuinhaçoões 
ou de agoyros ou sortes, ou emcanta-
mentos ou feytiços» (TC); «Item quem 
defuma sua casa com emcantamẽtos .v. 
anos de peemdença» (TC); «A septyma 
se fez alguũs encantamentos» (TC); 
«fazer encantamẽtos e enmistança, 
contenda e menospreços» (S); «e cõ 
fetiçarias e encantamẽtos deste saão o 
emperador» (HV).

encarcerado, subs. (do part. de encarcerar). 
Preso. Formas: ẽcarçerados (C, 1); 
encarcerado (VC, 1); encarçerado (VC, 
2); encarcerados (TC, 1). Contextos: 
«A primeira visitar os ẽfermos e 
ẽcarçerados» (C); «entõ o visitou como 
encarcerado» (VC); «vestir o nuu visitar 
o enfermo cõsollar o encarçerado» 
(VC); «socorer aos pobres mingados e 
lazerados e emfermos e encarcerados» 
(TC).

encarcerar, vb. (do lat. incarcerare). 
Meter em cárcere; prender. Formas: 
encarçerado (VC, 1); encarcerados (VC, 
1); encarçeramos (VC, 1); encarçerrado 
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(VC, 1); foy encarçerado (VC, 2); som 
encarçerados (VC, 1). Contextos: 
«porque Jsaias em sua terra foy serrado 
ou espostejado: e Jeremias encarçerado» 
(VC); «ficauã pera sempre sem fim 
encarcerados» (VC); «porque quando 
nõ perdoamos quanto em nos he entõ 
encarçeramos» (VC); «foy per elles 
encarçerrado e morto» (VC); «atees 
que sam Johã foy encarçerado» (VC); 
«por aquelles que som encarçerados e 
condẽpnados» (VC).

encarnação, subs. (do lat. incarnatione-m). 
Ato ou efeito de encarnar; assumir o 
estado físico humano. Formas: ẽcarnaçõ 
(VC, 5; HV, 1; EE, 2); ẽcarnaçom (VC, 
1); ẽcarnaçon (S, 1); emcarnaçam (EE, 
2); emcarnaçõ (EE, 5); emcarnaçom 
(EE, 4); emcarnaçon (EE, 2); encarnaçã 
(VC, 1); encarnaçam (HV, 1; EE, 
2); encarnaçõ (S, 1; VC, 37; EE, 1); 
encarnaçom (VC, 17; EE, 1). Contextos: 
«que a ẽcarnaçõ do filho seja obra de 
toda a trijndade» (VC); «E o santo homẽ 
começou de preeguar da ẽcarnaçõ de 
Jhesu Christo» (HV); «(E todos os que 
aquello ouuirom forom marauilhados) 
do misterio da ẽcarnaçom» (VC); «em a 
crença e na ẽcarnaçon de Jhesu Christo» 
(S); «Nom soomẽte se marauilham do 
misterio da emcarnaçam, mas aynda de 
tãto testemunho de pastores» (EE); «Em 
o mũdo era por diuindade, e ao mũdo 
veeo por emcarnaçõ» (EE); «Esto he 
a emcarnaçom e paixam e resurreiçam 
et çetera» (EE); «apareçeeo visiuel 
pella emcarnaçon» (EE); «e tocando a 
natureza humana per sua encarnaçã» 
(VC); «nõ duuides da encarnaçam do 
filho de deus» (HV); «Aqui se começa 
ho premeiro sacramento da encarnaçõ» 
(S); «e faz a sua obra em declarando ho 
misterio da encarnaçom» (VC).

encarnar, vb. (do lat. incarnare). Fazer-se 
homem; tornar-se humano. Formas: 
ẽcarnada (EE, 1); ẽcarnou (EE, 1); 
emcarnado (EE, 4); emcarnasse (VC, 

1); encarnada (VC, 2; EE, 1); encarnado 
(VC, 3; EE, 1); encarnando (VC, 1); 
encarnar (VC, 6); encarnasse (VC, 
1); encarney (VC, 1); encarnou (VC, 
1; EE, 1); fosse encarnado (VC, 1); 
foy encarnado (EE, 1); he encarnado 
(VC, 1); seer emcarnado (VC, 1); seer 
encarnado (VC, 1). Contextos: «da 
ẽcarnada deuĩdade» (EE); «quãdo se 
ẽcarnou e ho buscou por peendença» 
(EE); «se contem a virtude e effecto 
do verbo emcarnado» (EE); «aquello 
meesmo nos deu ante que emcarnasse 
que nos fez depois» (VC); «(ha pallaura) 
encarnada pellos judeus» (EE); «que 
Jhesu encarnado padeçido morto e 
sepultado» (EE); «E estendẽdo sua maão 
.s. encarnando o verbo de deus» (VC); 
«nõ quis encarnar senã tarde» (VC); 
«quando stabelleceo que encarnasse» 
(VC); «Por vos encarney eu e cõuersey 
em as terras abertamẽte» (VC); «E assy 
Christo por virtude do spiritu sancto 
se encarnou em Maria» (EE); «por 
virtude do spiritu sancto se encarnou 
em Maria» (EE); «Como quer que o 
filho soo fosse encarnado nõ o padre 
nẽ o sancto spiritu»; «que des o põto 
que foy encarnado foy o corpo de Jhesu 
diuinalmente formado» (EE); «porque 
elle por os pecadores he encarnado» 
(VC); «Ou morou na vontade nossa 
porque de o verbo seer emcarnado nos 
veeyo a nos aquelle bem» (VC).

ençarramento, subs. (de ençarrar + 
-mento). O mesmo que encerramento. 
F o r m a s :  e m ç a r a m ẽ t o  ( S ,  1 ) ; 
ençarramento (VC, 2); ençarramentos 
(VC,  2) ;  ençarramẽto (VC,  3) ; 
ençarramẽtos (VC, 2). Contextos: «A 
terçeyra emçaramẽto do carçere» (S); 
«per ençarramento e per clara visom e 
per ffe e caridade» (VC); «por demostrar 
que os ençarramentos e leguamentos da 
morte. eram desatados e descobertos» 
(VC); «do seu tã longo ençarramẽto» 
(VC); «o senhor per sua virtude propria 
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destruyra os castellos e ençarramẽtos 
infernaaes» (VC).

ençarrar, vb. O mesmo que encerrar. 
Formas: ẽçarrado (VC, 1); ẽçarrou 
(EE, 1); emçarra (VC, 1); emçarraas 
(VC, 1); emçarrados (VC, 2); ençarã 
(S, 1); ençarra (VC, 7); ençarrã (VC, 2); 
ençarrada (VC, 3); ençarrado (VC, 3); 
ençarrados (VC, 6); ençarralloha (EE, 
1); ençarrar (VC, 2); ençarrou (VC, 1); 
ençarrouse (VC, 1); era ençarrado (VC, 
1); estauam ẽçarrados (S, 1); seendo 
ençarrados (VC, 1); seer ençarrada 
(VC, 1); seer ençarrado (VC, 1); som 
ençarradas (S, 1; VC, 1); som ençarrados 
(VC, 1); sta ençarrada (VC, 1); sta 
ençarrado (VC, 1); star ençarrado (VC, 
1); stara ençarrado (VC, 1); starmos 
ẽçarrados (VC, 1); staua ẽçarrada (VC, 
2); staua ençarrado (VC, 2); stauã 
ençarrados (VC, 3); stauam emçarrados 
(VC, 1). Contextos: «assy deue seer o 
relligioso ẽçarrado na claustra» (VC); 
«a escritura ẽçarrou todallas cousas 
sob o pecado» (EE); «o euãgelista 
em hũa pallaura soo emçarra muytos 
millagres e sahudes» (VC); «todallas 
outras virtudes emçarraas e tornaas 
todas em sy» (VC); «stemos apartados 
e emçarrados pera seu seruiço» (VC); 
«em as quaees sse conteem e ençarã 
todas as coussas sobre dictas» (S); «em 
os quaaes entende e dobra e ençarra 
os preçeptos da primeira tauoa» (VC); 
«o qual ençarrã em si todollos beẽs» 
(VC); «A hũa bõa molher que viuia 
ençarrada ou empardeada» (VC); 
«jouue em os tẽpos antigos escõdido e 
ençarrado em muytas figuras» (VC); 
«em o monte de Syon ençarrados no 
sobtam defundo dõde ceara o senhor» 
(VC); «E ençarralloha no inferno» (EE); 
«nem queiras ençarrar o teu coraçom 
em esmolleira de pouco vallor» (VC); 
«se ençarrou antre as entradanhas da 
virgem Maria» (VC); «e ençarrouse 
na claustra do ventre da virgem» (VC); 

«deus era ençarrado ou cõprehẽdido ẽ 
lugar» (VC); «A quinta aos diçipolos que 
estauam ẽçarrados» (S); «Depois seendo 
ençarrados em ordeẽs e metendose em 
na claustra dalgũas religioões foram 
curados spiritualmente» (VC); «por 
demostrar que a virtude da sua paixom 
nom auia de seer ençarrada antre os 
poboos judaycos» (VC); «deseja seer 
ençarrado e sepultado» (VC); «E outras 
som ençarradas» (S); «E pois que 
aquestes dous malles som ençarrados 
nõ pode seer sem grãde perijgo de vijnr 
ẽ muytos viçios spirituaaes» (VC); 
«A molher que sta ençarrada em sua 
casa ligeyramẽte caae em pecado de 
forniguaçõ» (VC); «ca deus nõ pode 
star ençarrado» (VC); «e aquelle que 
o assy fezer esconder se ha e stara 
ençarrado» (VC); «nem cousa grãde 
starmos ẽçarrados em nosso moesteyro 
e claustra» (VC); «a moça que staua 
ẽçarrada ẽ casa» (VC); «Como o senhor 
apareçeo aos discipollos que stauã 
ençarrados nom seendo Thome hy» 
(VC); «Como o senhor apareçeo aos 
discipollos que stauam emçarrados nõ 
seemdo Thome hy» (VC).

encarregar, vb. (de em- + carregar). 
Atribuir uma tarefa ou cargo a alguém; 
incumbir; sobrecarregar. Formas: 
ẽcarrega (VC, 1); ẽcarrego (VC, 1); 
ẽcarreguã (VC, 1); ẽcarreguado (VC, 
1); em carreguado (VC, 1); emcarregado 
(EE, 1); emcarregua (EE, 1); encarregada 
(VC,  1) ;  encarregado (VC,  2) ; 
encarregasse (VC, 1); encarregou (EE, 
1); encarreguala (S, 1); encarreguem 
(S, 1); seerẽ encarreguados (VC, 1); sõ 
encaregadas (S, 1); son encarregadas 
(S, 1). Contextos: «como o maao 
sacador ou lãçador da peita da çidade 
e que scusa assi e ẽcarrega os outros 
que nõ teẽ per onde paguar» (VC); «e 
scuso a my do ẽcarrego e que ẽcarrego 
os outros» (VC); «e ẽcarreguã aos 
sobdictos cõ grãdes statutos» (VC); «nẽ 
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hir aas vodas spirituaaes ẽcarreguado 
e derreado cõ a carrega» (VC); «es 
obriguado e em carreguado ao senhor 
que padeçeo por ty» (VC); «pooer por 
obra ho offiçio a elles emcarregado» 
(EE); «absolue o peccador que se cõfessa 
e lhe emcarregua ha satisfaçõ que ha 
de fazer» (EE); «quis que fosse ẽ muy 
poucos sacramẽtos por seer liure e nõ 
encarregada» (VC); «e das outras cousas 
auendo se por encarregado e pejado» 
(VC); «por tal que nom encarregasse 
a huũ e falleçesse ao outro» (VC); 
«E veendo que aprazia aos judeus 
encarregou ainda que prendessem a 
Pedro» (VC); «asi como pẽssar homen 
de aliuiar de sua culpa e agrauar ha 
alhea e encarreguala» (S); «teen nem 
encarreguem a si mesmos» (S); «e tã bẽ 
por os rudes e emperfectos discipollos 
nõ seerẽ encarreguados de mayor 
preeguaçõ» (VC); «e que non fazen 
as outras que sõ encaregadas aa sua 
dignidade e ofyçio» (S); «e nom fazemdo 
como deue todas as outras coussas que 
son encarregadas a sseu ofiçio» (S).

encarrego, subs. (regressivo de encarregar). 
Encargo; incumbência; dever; obrigação. 
Formas: ẽcarrego (VC, 3); ẽcarregos 
(VC, 3); em carrego (VC, 3); em carregos 
(VC, 1); emcarrego (VC, 1); emcarregos 
(VC, 1; C, 1); emcarreguo (VC, 1; C, 1); 
emcarreguos (VC, 1); encarego (VC, 1); 
encarrego (VC, 8); encarregos (VC, 8); 
encarreguos (VC, 1). Contextos: «porque 
diz que o seu ẽcarrego he leue» (VC); «e 
scuso a my do ẽcarrego e que ẽcarrego os 
outros» (VC); faça cõprir de boõmẽte este 
nosso trabalho de soportar os cuydados 
e ẽcarregos dos outros» (VC); soporta 
todo em carrego ou peso da fabrica e 
do hedificio» (VC); «e poõe aos homẽs 
graues ou pesados em carregos» (VC); 
«e viuendo sem emcarrego e trabalho» 
(VC); «e leuar peso porque de grado 
filhã taaes emcarregos» (VC); «abasta ao 
rendeiro teer cuidado do tẽporal e pagar 

os emcarregos» (C); «E mãdamos que se 
torne todo sem outro emcarreguo alguũ 
de preço» (C); «e aos humildosos dando 
tãtos emcarreguos que a cõpanha que 
alli esta aas meesas o glorificã» (VC); 
«e os mais e mais pesados do encarego 
dos peccados» (VC); «som postos por 
auer alguũ encarrego e cuydado» (VC); 
«e carreguã algũus de tãtas seruidores e 
encarregos» (VC); «poẽdo aos outros 
encarreguos grandes e pequenos» (VC).

encarregoso, adj. (de encarregar + -oso). 
Penoso; árduo. Formas: encarregoso 
(VC, 1); encarregosso (S, 1). Contextos: 
«e nõ era custoso nem encarregoso 
aaquelle que o reçebia» (VC); «ca ho seu 
ofiçio he encarregosso ãte do parto» (S).

encavalgadura, subs. (de em- + caval-
gadura). O mesmo que cavalgadura. 
Formas: encaualguadura (VC, 1). 
Contexto: «e vee a gloria de ssallomon 
em a sua encaualguadura» (VC).

enceguentar, vb. (de em- + cego + 
-entar). Cegar; perder a visão. Formas: 
enceguentados (VC, 1). Contexto: 
«aquelles dam palmadas a Christo que 
enceguentados per ostinacia e perfia 
dizem que ajnda nõ veo em carne» (VC).

enceleirar, vb. (de em- + celeiro + -ar). 
Guardar em celeiro; acumular. Formas: 
encelleyrar (VC, 1). Contexto: «nem 
auia sentido do ajũtamento cellestrial. 
mas encelleyrar tẽporal» (VC).

encendedor, subs. (de encendido + 
-or). Aquele que encende; incendiário. 
Formas: ẽçendedores (S, 1). Contexto: 
«os ẽçendedores que poeẽ fogo aas 
taees coussas foron amoestados pellos 
ordenayros» (S).

encender, vb. (do lat. incendere). Acender; 
inflamar; estimular. Formas: ẽçẽdidas 
(S, 1); ẽçendẽdo (S, 1); ẽçender (S, 
1); ẽçendida (EE, 1); ẽçendido (S, 
2); ẽçendidos (S, 1); ençẽdẽ (EE, 1); 
ençẽdẽdo (S, 1); ençẽdendonos (VC, 
1); ençẽdeste (S, 1); ençemdeo (S, 1); 
ençende (S, 1; EE, 1); ençendemse (EE, 
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1); ençendeste (S, 1); ençendido (S, 1). 
Contextos: «e auga beẽta e a cruz e 
os çirios com camdeas ẽçẽdidas» (S); 
«Pequey por loxuria ẽ ha boca ẽduzẽdo 
e ẽçendẽdo alguũs homens e molheres en 
loxuria» (S); «he deputado pera ẽçender 
os çiryos» (S); «he saã ẽ nos a peçonha 
do peccado da ẽçendida luxuria» (EE); 
«hy lume ẽçendido» (S); «Comeste 
ẽçendido ẽ gula muy cubijçosamẽte» (S); 
«deuen teer çirios ẽçendidos» (S); «das 
que ençẽdẽ a carne» (EE); «E os acolitos 
seruẽ aos ministros do altar aparelhãdo 
a ostia e o ujnho e ençẽdẽdo os çiryos 
e alomeando» (S); «ẽflamãdonos e 
ençẽdendonos no amor das cousas 
celestriaaes» (VC); «ençẽdeste ou 
moueste algũa molher aa luxuria» (S); 
«Ho quarto ençemdeo en a caridade» (S); 
«qual quer que ençende ou quebramta 
lugar rrelegiosso» (S); «nehuũ nõ 
ençende a candea e ha poõe debayxo 
do alqueyre mas sobre ho castiçal» 
(EE); «e ençendemse os coraçoões dos 
christaãos» (EE); «e ençendeste a ty» 
(S); «deue tornar lume ençendido» (S).

encendimento, subs. (de encender + 
-mento). Ato ou efeito de encender; 
inflamação. Formas: emçẽdimẽto (EE, 
1); ençẽdimento (EE, 1); ençẽdimẽto (S, 
1; EE, 1). Contextos: «do emçẽdimẽto 
da luxuria (do vẽtre do jnferno)» (EE); 
«ho chorar sooe de vijr de ençẽdimento 
e ho bater dos dentes de fryo» (EE); 
«ha oraçon he ajuda ao que ha faz, 
ençẽdimẽto e destroyçõ do ẽmigo» (S); 
«com os quaaes se refrea o ençẽdimẽto 
da carne» (EE).

encêndio, subs. (do lat. incendiu-m). O 
mesmo que incêndio: ato ou efeito de 
incendiar; fogo. Formas: ençẽdio (VC, 
1). Contexto: «foy aquelle ençẽdio 
ẽuiado do çeeo» (VC).

encensairo, subs. (do lat. medieval 
incensariu-m). O mesmo que incensário: 
incensório; objeto onde se queima o 
incenso. Formas: ẽçẽçayro (VC, 1). 

Contexto: «e o outro em holocausto e 
ẽçẽçayro ẽflamãdonos e ençẽdendonos 
no amor das cousas celestriaaes» (VC).

encensar, vb. (do lat. incensare). O 
mesmo que incensar: defumar com 
incenso. Formas: encẽssamos (VC, 1). 
Contexto: «defumamos e encẽssamos 
nos o liuro com defumaduras e cousas 
de boo odoor» (VC).

encensário, subs. (do lat. medieval 
incensariu-m). O mesmo que incensário: 
incensório; objeto onde se queima o 
incenso. Formas: ençenssario (EE, 1). 
Contexto: «tijnha o ençenssario douro» 
(EE).

encenso, subs. (do lat. incensu-m). 
O mesmo que incenso: substância 
resinosa e aromática que se queima em 
cerimónias religiosas. Formas: ẽçẽço 
(EE, 1); ẽçenso (S, 1); ẽcẽso (VC, 1); 
emçẽço (EE, 1); emçenço (VC, 1; EE, 4); 
ençẽço (VC, 4; EE, 2); encenço (VC, 1; 
EE, 2); ençenço (S, 1; VC, 6); ençençõ 
(VC, 1); encenso (VC, 1; EE, 1); ençenso 
(S, 1; VC, 1); ençensso (VC, 1); ençẽso 
(VC, 1); ençẽsso (S, 1). Contextos: «E 
tal aruore he a uirgẽ nossa senhora cujo 
filho como ẽçẽço no fogo da payxam foy 
queimado» (EE); «a qual da boo odor 
asi como ẽçenso ante nosso señor» (S); 
«como se fosse cõposta de toda mirra e 
ẽcẽso» (VC); «ouro, e emçẽço, e mirra» 
(EE); «e emçenço pera defumar o fedor 
da strebaria çuja» (VC); «offereçerlhe 
ençẽço digno en cheyro de suauidade» 
(EE); «E tal aruore he a uirgẽ nossa 
senhora cujo filho como ẽçẽço no fogo 
da payxam foy queimado» (EE); «Josias 
que quer dizer encenço do senhor» (VC); 
«por que nen huũ nõ o visse quando ho 
ençenço punha» (S); «e foylhe feito 
sacrificio de ençençõ como a deus» 
(VC); «e ofereçe encenso per deuota 
oraçom» (VC); «sse enderençe asi como 
ençenso ante ty» (S); «ofereçeo ao moço 
ouro e ençensso e mirra» (VC); «como 
freygues do dyaboo sem augoa beenta e 
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sem ençẽso» (VC); «e non dan ençẽsso 
na maneyra que deuen» (S).

encentivo, subs. (do lat. incentivu-m). 
O mesmo que incentivo: estímulo. 
Formas: ẽçentiuo (VC, 1); encẽtiuo 
(VC, 2). Contextos: «tem ẽçentiuo e 
mouimento de fugir da hõrra» (VC); «E 
aquesto he proueitoso a nos por nos dar 
encẽtiuo de bõdade» (VC); «subjugãdo 
sua carne ao spiritu e mortificãdo o 
ençẽtiuo e apetito» (VC).

encerrado, subs. (do part. de encerrar). 
Preso. Formas: ençerrados (S, 1). 
Contexto: «nom rremij aos ençerrados» 
(S).

encerramento, subs. (de encerrar + 
-mento). Ato ou efeito de encerrar; 
clausura; retiro. Formas: ẽcerramẽto 
(TC, 1). Contexto: «nõ pode fornigar 
polo ẽcerramẽto» (TC).

encerrar, vb. (do lat. tardio inserare, pelo 
cast. encerrar). Fechar; prender; guardar. 
Formas: ẽcerra (EE, 1); ẽçerrado (EE, 
1); ẽçerrou (EE, 1); emçerra (EE, 1); 
emçerrã (EE, 1); emçerrados (EE, 1); 
ençerra (S, 1; EE, 3); ençerrado (S, 1); 
ençerrados (VC, 1); ençerre (EE, 1); 
esta ẽçerrado (TC, 1); esta emçerrado 
(S, 1); estauan ençerrados (EE, 1); seer 
ençerrado (VC, 1); staua ençerrado 
(VC, 1). Contextos: «estar honde esta 
Christo ẽcerra todollos beẽs» (EE); 
«Segũda que assy como hy foy tres dias 
ẽçerrado» (EE); «assy como a sepultura 
ẽçerrou en ssy a todo Christo» (EE); 
«A primeira que o baptismo a qual quer 
baptizado emçerra ẽ ssy e cobre» (EE); 
«na qual se emçerrã todallas cousas 
perteençentes ao viçio de luxuria» (EE); 
«sejã sempre emçerrados na terra» (EE); 
«e garda e ençerra has vestiduras dos 
nuus» (S); «faça dez anos de pẽdença 
em esta maneira: ençerrado en hũa cassa 
e vestido en sayal» (S); «e ençerrados 
em hũa pequena casa?» (VC); «que 
en aquelle pequeno valle se ençerre 
milhares de homeẽs» (EE); «que merito 

seria ao religioso que esta ẽçerrado» 
(TC); «ssayra do carçere donde esta 
emçerrado» (S); «estauan ençerrados 
por temor dos judeus» (EE); «e o 
çeeo seer ençerrado no ventre de hũa 
moça» (VC); «aquelle que ajnda staua 
ençerrado no ventre da virgẽ» (VC).

encertidão, subs. O mesmo que incertidão. 
Formas: emcertidõ (VC, 1). Contexto: 
«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).

enchar, vb. O mesmo que inchar. Formas: 
enchado (VC, 1); enchados (VC, 1); 
enchassem (VC, 1); som ẽchados (VC, 
1). Contextos: «O ydropigo tem o 
corpo enchado» (VC); «tem os pees 
enchados e pesados» (VC); «por tal que 
em todollos semtidos o enchassem de 
amargura» (VC); «sempre som ẽchados 
e inflados» (VC).

encher, vb. (do lat. implere). Tornar cheio; 
atestar; prover. Formas: ẽcha (VC, 1); 
ẽchamos (VC, 1); ẽche (VC, 1; EE, 1); 
ẽchẽ (VC, 1); ẽche se (VC, 1); ẽchendoas 
(VC, 1); ẽcheo (VC, 5; EE, 1); ẽcher 
(S, 1; TC, 1; VC, 1); ẽcherees (VC, 1); 
ẽcherõ (VC, 1); ẽchessem (VC, 1); ẽchey 
(EE, 1); ẽcho (VC, 1); emcha (EE, 1); 
emche (EE, 2); emchedeuos (EE, 2); 
emchella ha (EE, 1); emchem (VC, 1); 
emcheo (VC, 1; EE, 1); emcher (EE, 1); 
emchera (VC, 1; EE, 1); emcherõ (EE, 
1); emcherom (EE, 3); emchestes (EE, 
1); emchia (VC, 1); encha (VC, 4); enche 
(VC, 20); enchẽ (VC, 3); enchede (VC, 
1); enchẽdo (VC, 1); enchẽdoa (VC, 
1); enchee (VC, 2); enchee vos (EE, 1); 
enchelloha (EE, 1); enchem (VC, 3); 
enchem se (VC, 1); enchemos (VC, 1); 
enchendoo (VC, 1); encheo (VC, 9; EE, 
2); encheo as (VC, 1); encher (VC, 6; 
HV, 1; RP, 1); enchera (VC, 5); encherem 
(VC, 1); encherey (VC, 1); encherõ (VC, 
6; EE, 1); encherõ se (VC, 1); encherom 
(VC, 3; EE, 1); encheromnos (EE, 1); 
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encheromse (EE, 1); encherõse (VC, 
1); enchesse (VC, 3); enchey (S, 1; 
EE, 1); enchia (VC, 4); enchiã (VC, 1); 
forom emchidos (EE, 1); hẽchea (VC, 
1). Contextos: «nẽ talhos de carnes nẽ 
vapor das viãdas cozidas que ẽcha o 
cheiro» (VC); «Se nos fezermos boõas 
obras cõ que ẽchamos a ygreja de odor 
de boõa fama» (VC); «grãde he a festa 
doje ẽche o çeeo ante que a terra» (EE); 
«e ẽche se de guaffaãe» (VC); «nõ 
soomẽte se fartã e ẽchẽ destas cousas 
mas se ferẽ e matã cõ ellas» (VC); «e 
ẽche se de guaffaãe quando he nuu e 
sẽ virtudes» (VC); «primeiro atormẽtã 
as suas ẽchendoas de todo arroydo» 
(VC); «O spiritu do senhor ẽcheo a 
rredõdeza do mũdo» (VC); «E esto he 
cõtra aqueles que nos dias das festas 
trabalhã moyto por ẽcher as gargãtas» 
(TC); «ẽcherees (a medida dos vossos 
padres)» (VC); «e nõ soomẽte a ẽcherõ 
mas ajnda sobejarõ muyto mais» (VC); 
«se primeiramente nom o ẽchessem de 
doores e pẽnas e escarnehos» (VC); 
«ẽchey os potes dagua e encheromnos 
atee cima» (EE); «porque eu ẽcho o çeeo 
e a terra diz o senhor» (VC); «porque se 
emcha minha casa» (EE); «tanto mais 
se emche de graça e do lume de virtude 
e gloria» (EE); «Mas emchedeuos do 
spiritusancto» (EE); «e emchella ha 
o spiritu de temor do senhor» (EE); 
«Muytas gotas emchem huũ rrijo. muytos 
graãos fazem hũa massa» (VC); «nom 
soomẽte emcheo seu penssamẽto, mas 
aynda ho ventre» (EE); «e desejaua 
emcher ho vẽtre das bollotas que comyã 
os porcos e nehuũ lhas daua» (EE); «e 
o emchera ho senhor do spiritu» (EE); 
«vierõ e emcherõ ãballas naues» (EE); «e 
assy colherom e emcherom doze alcoffas 
dos pedaços de cinquo paães de çeuada 
e dos peixes que sobejarom» (EE); «e 
quãtas alcofas emchestes» (EE); «todas 
as chaguas emchia de augua» (VC); 
«que elle as encha e ajũte aa sua sãcta 

paixõ» (VC); «porque emtõ se enchẽ 
e luxã os olhos do poo da auareza» 
(VC); «creede e multiplicade e enchede 
a terra» (VC); «e cõprio e enchẽdo o 
numero dos ãgeos» (VC); «moora no 
tabernaculo da voontade enchẽdoa de 
amor muy piadoso» (VC); «disse Jesu 
aos ministros enchee as taalhas dagoa» 
(VC); «Enchee vos de meu prazer» (EE); 
«Se ho senhor grãde quiser enchelloha 
de spiritu de ẽtẽdimẽto» (EE); «saluo se 
enchem bẽ os papos» (VC); «E enchem 
se as alcoffas» (VC); «Estas enchemos 
da agoa» (VC); «O padre moora no 
tabernaculo da memoria enchendoo de 
refrescamẽto perpetuũ» (VC); «E encheo 
toda ha casa» (EE); «e encheo as todas 
com huũ nouo sopro» (VC); «sempre 
querẽ encher seus vẽtres» (RP); «todo o 
homem enchera de doçura de blandeza» 
(VC); «Estas vassilhas stauã aly pera se 
encherem de agoa» (VC); «Eu encherey 
o sepulcro profundo de lagrimas» 
(VC); «e ajuntarom quantos acharom e 
encherõ as vodas de conuidados» (EE); 
«e encherõ se as mesas de cõuidados» 
(VC); «e os encherom atee çima» (EE); 
«e encheromse as vodas de conuidados» 
(EE); «Ou encherõse quanto ao cõto que 
auiã de seer» (VC); «e que repairasse e 
enchesse os dampnos» (VC); «Creçede 
e sede multiplicados e enchey ha terra» 
(S); «e o molhamẽto do vellero que 
se enchia de orualho significaua o 
liuramento dos filhos de Israel de seus 
jmijgos» (VC); «porque enchiã os vẽtres 
dos beẽs das viuuas» (VC); «cujo odor 
enche todo o mũdo» (VC); «quando 
forom emchidos do spiritusancto» (EE); 
«splãdeçe e hẽchea de meestria» (VC).

enchimento, subs. (de encher + -mento). 
Ato ou efeito de encher. Formas: 
ẽchimẽto (VC, 1); enchimento (VC, 
2); enchimẽto (VC, 6); enchimẽtos 
(VC, 1). Contextos: «teẽde por bẽ do 
ẽchimẽto de graça e jgnoçencia vossa 
guaãçar perdõ e graça aa doença» (VC); 
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«o quarto enchimento ou comprimento 
he de acabamento ou excellencia da 
sobigidom» (VC); «manifesto he que 
avõdança e enchimẽto he madre da door 
e da enfirmidade» (VC); «e muytos mais 
morrẽ de enchimẽtos» (VC).

enclarecer, vb. (de em- + claro + -ecer). 
Tornar claro; clarear; iluminar. Formas: 
enclareça (VC, 1); enclareçeo (VC, 1); 
enclareçer (VC, 1). Contextos: «o qual 
visite nossos coraçoões e os purgue dos 
vicios e enclareça cõ virtudes» (VC); 
«tãto enclareçeo e os alumiou mais a 
graça do senhor deus e a graça da sua 
beençom» (VC); «quelle que elles per 
signaaes e millagres viã enclareçer que 
era deos» (VC).

enclarentar, vb. (de em- + claro + -entar). 
Clarear; iluminar. Formas: enclarentaa 
(VC, 1); enclarentas (VC, 1). Contextos: 
«alumea e enclarentaa eu to peço sobre 
my indigno seruidor teu» (VC); «e com 
grande luz das tuas merçees e graças os 
enclarentas» (VC).

enclastrar, vb. (do lat. eclesiástico inclaus-
trare). O mesmo que enclaustrar: meter 
em convento. Formas: enclastrados 
(VC, 1). Contexto: «Os primeiros sete 
paães apresẽta sam Bernardo aos religio-
sos enclastrados os que tragem forma e 
abito de nouiços» (VC).

enclavar, vb. O mesmo que encravar. 
Formas: ẽclauarõ (HV, 1); enclauado 
(EE, 1); enclauar (VC, 1); enclauarõ (VC, 
1); seer enclauado (VC, 1). Contextos: 
«e os maaos judeos o ẽclauarõ na cruz» 
(HV); «quando ho vio despido e sobre 
a cruz posto con os pregos enclauado» 
(EE); «onde steue leguado quando 
aparelhauam a cruz em que o auiam de 
enclauar» (VC); «Veerõ aquelle que 
enclauarõ e cõpungirõ» (VC); «por bem 
seer stendido na cruz mas quis ajnda na 
cruz seer enclauado e apegado» (VC).

enclinar, vb. O mesmo que inclinar. 
Formas: emclinan (S, 1); emclinando 
(VC, 1); emclines (VC, 1); enclina (EE, 

1); enclinã (VC, 1); encl[i]naae (VC, 1); 
enclinada (VC, 4); enclinadas (VC, 1); 
enclinado (VC, 1); enclinados (VC, 1); 
enclinamos (VC, 1); enclinando (VC, 
2); enclinandose (VC, 1); enclinar (VC, 
3); enclinaras (VC, 1); enclinarse (EE, 
1); enclinasse (VC, 1); enclinouse (VC, 
1). Contextos: «e os homẽes de ligeiro 
sse emclinan aas cousas naturaees» (S); 
«emclinando a cabeça e emcomendandoa 
a Joham» (VC); «mas porque o demouas 
e emclines» (VC); «ajnda em aquello 
a que a natureza o enclina lhe cunpre 
seer ensynado» (EE); «quãto menos 
agora enclinã o collo do seu coraçom 
aa sua paçiençia» (VC); «encl[i]naae as 
cabeças e adoraae Christo» (VC); «mas 
sollamẽte tijnha a voõtade enclinada 
a defẽder seu senhor» (VC); «porque 
as boõas obras nom sejam subjeitas e 
enclinadas pera caerem» (VC); «nũca 
me viste enclinado a taaes cousas» (VC); 
«Os phariseos sam empero apeguados. 
e enclinados aa tenazidade da justiça 
da ley» (VC); «e se aquelles que som 
jmchados e crues enclinamos nomeãdo 
lhes e contando os tormẽtos spãtosos» 
(VC); «e enclinando as outras terras 
e partes do mundo que sperassem 
porem de sserem milhoradas» (VC); «E 
enclinandose e fazendo toda reuerencia 
que podiam» (VC); «e pera a enclinar o 
coraçom del rey que a cobiçasse» (VC); 
«enclinaras tu a tua cabeça» (VC); 
«deuia enclinarse aos seus sobditos 
arependendose» (EE); «nom tijnha onde 
enclinasse a cabeça» (VC); «Enclinouse 
e abaixou se reuolueo o rostro pera outra 
parte» (VC).

encludir, vb. (do lat. includere). Incluir; 
inserir; conter. Formas: ẽcludẽ (VC, 
1); enclude (VC, 1). Contextos: «na 
qual se demãdã e ẽcludẽ as cousas que 
som ẽ todallas outras oraçoões» (VC); 
«a qual empero enclude a caridade de 
deus» (VC).

encobertamente, adv. (de encoberto 
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+ -mente). Ocultamente. Formas: 
ẽcubertamente (VC, 1); ẽcubertamẽte 
(S, 2; VC, 2); emcubertamẽte (VC, 1); 
encobertamẽte (VC, 1); encubertamente 
(VC, 3); encubertamẽte (S, 2; VC, 
7). Contextos: «rogia (e fallaua) 
ẽcubertamente» (VC); «rretendoa contra 
vontade de seu señor manifesta ou 
ẽcubertamẽte» (S); «porque elle entẽdia 
aquello que deus fazia emcubertamẽte» 
(VC); «elle de dẽtro do coraçõ 
encobertamẽte os ensinou» (VC); «e 
ao tempo da sua paixom tornou nom 
encubertamente e per enguano mas 
claramente» (VC); «A quynta he falaçia, 
que he mẽtir e enganar encubertamẽte» 
(S).

encoberto, subs. (do part. de encobrir). 
Oculto; incógnito. Formas: emcuberto 
(EE, 1). Contextos: «O emcuberto 
perteẽçe aas maas obras que açinte se 
emcubrem» (EE).

encobrimento, subs. (de encobrir + 
-mento). Ato ou efeito de encobrir; 
ocultação. Formas: encobrimentos (VC, 
1); encobrimẽto (VC, 1). Contextos: 
«e dos patriarchas per figuras e 
encobrimentos ante asijgnada» (VC); 
«cõprasse o silencio e encobrimẽto da 
resurreyçom de Christo per prata» (VC).

encobrir, vb. (de em- + cobrir). Tapar; 
ocultar. Formas: ẽcobertas (VC, 1); 
ẽcobre (S, 5; VC, 1); ẽcobrẽ (VC, 1); 
ẽcobriao (VC, 1); ẽcobrilo (S, 1); ẽcobrir 
(S, 4; VC, 1); ẽcobrires (VC, 1); ẽcobry 
(TC, 1); ẽcuberta (S, 1; VC, 1); ẽcuberto 
(S, 2; VC, 2); ẽcubertos (VC, 1); ẽcubria 
(VC, 2); ẽcubrĩdo (TC, 1); ẽcubrira (S, 
1); ẽcubrissem (VC, 1); emcobra (VC, 
1); emcobre (EE, 1); emcobrẽ (S, 1); 
emcobrem (VC, 1; EE, 1); emcobria (S, 
1); emcobrindo (VC, 1); emcobrindoo 
(VC, 1); emcobrir (VC, 2); emcobrira 
(EE, 2); emcobryo (EE, 1); emcuberta 
(S, 1; VC, 3; EE, 3); emcubertas (VC, 
1; EE, 1); emcuberto (VC, 1; EE, 1); 
emcubertos (EE, 1); emcubra (EE, 

1); emcubrem (EE, 1); emcubrir (VC, 
1); emcubry (S, 1); encobrã (VC, 1); 
encobre (S, 1; VC, 3); encobrẽ (S, 1; VC, 
1); encobrem (VC, 4); encobria (VC, 1); 
encobriã (VC, 1); encobriasse (VC, 1); 
encobrijnos (VC, 1); encobrindo (VC, 
1); encobrio (VC, 2); encobrir (S, 5; 
VC, 12); encobrira (VC, 1); encobrirã 
(VC, 1); encobriram (VC, 1); encobrires 
(S, 1); encobrisse (EE, 1); encobriste 
(VC, 1); encuberta (S, 2; VC, 8; EE, 
1); encubertas (VC, 3); encuberto (VC, 
10); encuberto era (VC, 1); encubertos 
(VC, 3); encubramos (VC, 1); encubrir 
(VC, 1); encubrir lhe (VC, 1); encubrisse 
(EE, 1); encubriu (VC, 1); era emcuberta 
(EE, 1); erã emcubertas (VC, 1); era 
encoberta (VC, 1); erã encubertas 
(VC, 1); era encuberto (S, 1); eram 
encubertos (VC, 1); eras encoberto 
(VC, 1); estã ẽcubertas (EE, 1); esteue 
encuberto (S, 1); esteuesse em cuberto 
(VC, 1); foj encuberto (VC, 1); fora 
encuberta (VC, 1); forom emcubertos 
(VC, 1); fosse ẽcuberto (VC, 1); fosse 
encoberta (VC, 1); fosse encuberta (VC, 
1); foy encuberta (VC, 2); he ẽcuberto 
(S, 1; VC, 1); he emcuberto (S, 1); he 
encuberta (VC, 1); he encuberto (S, 
1; VC, 1); sam encubertas (VC, 1); 
seer encuberta (VC, 1); seer encuberto 
(VC, 1); seja emcuberta (HV, 1); seja 
encuberta (VC, 1); sejã encubertas 
(HV, 1); sejam emcubertos (VC, 1); 
som emcubertos (EE, 1); sta encuberta 
(VC, 1); sta encuberto (VC, 1); staua 
encuberta (VC, 1); staua encuberto 
(VC, 1); steuera encuberto (VC, 1); teẽ 
emcuberta (EE, 1); tenhas emcubertas 
(VC, 1). Contextos: «ao qual pero 
som escõdidas as cousas ẽcobertas nos 
corações dos homẽs» (VC); «O terçeiro 
ẽcobre e absconde os pecados» (S); «ao 
presente que se ẽcobrẽ as cousas per 
ĩdustria» (VC); «ẽcobriao como quer 
que nõ so[u]besse o misterio» (VC); 
«deue o saçerdote ẽcobrilo e nom ho 
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deue dizer» (S); «e tã apareçente que 
en algũa maneira non se pode ẽcobrir» 
(S); «Nom filhaste tu humanidade por 
ẽcobrires a ty que eras descoberto» 
(VC); «e conselhey e consenty e ẽcobry 
e obrey contra a uontade de Deus» (TC); 
«pella qual ha enfermidade ẽcuberta 
se descobre» (S); «se he prinçipal ou 
açesorio, manifesto ou ẽcuberto» (S); «e 
peruẽtura per ẽcubertos pẽsamẽtos dirã 
a ssi meesmos» (VC); «per alguũs dias 
lhe ẽcubria aquesto» (VC); «prazẽdo me 
de todo e cõsẽtindo e ẽcubrĩdo muytos 
pecados e maldades» (TC); «e ho que 
aquy rreuelar, que Deus ho ẽcubrira» 
(S); «mãdou a este e a muytos outros 
que curara que ẽcubrissem sua cura» 
(VC); «por tal que sob specia de verdade 
emcobra o testimunho da falsidade» 
(VC); «A caridade emcobre a multidon 
dos pecados» (EE); «O octauo que 
sub semelhança de vertudes emcobrẽ 
muitos pecados e males» (S); «Todos 
pecadores emcobrem a caridade» (EE); 
«E ssu espeçya de amorio e de verdade 
emcobria alguũs maldizemtes» (S); 
«nõ emcobrindo suas malhezas» (VC); 
«emcobrindoo dos louuores do mundo» 
(VC); «A terceira razom por se mostrar 
a grandeza da sua misericordia a qual nõ 
pode emcobrir» (VC); «e emcobrira a 
multidom dos pecados» (VC); «e ha nuuẽ 
ho tomou e emcobryo dos olhos delles» 
(EE); «he ha nos oculta e emcuberta» 
(S); «foy pubricado escuramente sob 
emcubertas figuras» (EE); «conuem a 
saber emcuberto quãdo as cousas que 
padeçestes nas prissoões» (EE); «abrira 
as cousas escõdidas .s. os pecados 
emcubertos» (EE); «pera que se emcubra 
o lume da verdade» (EE); «perteẽçe aas 
maas obras que açinte se emcubrem» 
(EE); «E ajnda te deues emcubrir se fores 
ocioso: pigriçoso» (VC); «fiz dapno e 
emcubry por maaos dizeres» (S); «Onde 
nõ embargando que os maaos encobrã a 
mallicia per tẽpo» (VC); «ca asi como 

Deus encobre ho pecado do pecador 
que he ẽcuberto» (S); «encobrẽ sua 
maldade por hocasiom de ospytalidade» 
(S); «e se encobrem ou se acaruam 
scondẽdoos» (VC); «Desy porque por 
reçeo nom callaua nem encobria a 
uerdade» (VC); «defendiã e encobriã 
a sua malicia» (VC); «encobriasse 
porque mais aficadamẽte fosse buscado 
e requerido» (VC); «e encobrijnos da yra 
do cordeiro» (VC); «encobrindo a sua 
malicia e querẽdo vos enganar» (VC); 
«E assy em algũa guisa nõ o encobrio 
nẽ teue em segredo» (VC); «o saçerdote 
deue encobrir ho que lhe foi confessado» 
(S); «Item porque se encobrira Elizabeth 
e ja se nõ podia sconder» (VC); «Mas 
a torpeza e fealdade da sua emueja 
encobrirã elles defendendo o sabado» 
(VC); «a corpulẽcia ou os corpos seram 
tam claros que nõ encobriram aos olhos 
do outro» (VC); «Eu me casarey cõtigo 
se me cõsemtires e encobrires meus 
furtos» (E); «e non jejũou mais porque 
a virtude da diuijndade se encobrisse ao 
dyaboo» (EE); «Ou perventura senhor 
encobriste tu aquesto cõ tençõ de o 
dyaboo se ẽguãnar per sy» (VC); «E sse o 
parrochiano ouuer algũa rrezõ encuberta 
ou de malquerença contra elle» (S); 
«E a entẽçom do velho testamẽto he 
demostrar o nouo per figuras e per 
cousas encubertas» (VC); «e que ficasse 
em elle a hõrra do encuberto segredo 
pooẽse algũas vezes como nome» (VC); 
«porque encuberto era aos segres» (VC); 
«Esta nuuẽ nom foy criada da questes 
vapores encubertos e escuros» (VC); 
«Em este outrossy somos ensinados 
que encubramos em quanto podemos 
os pecados» (VC); «quiserõ encubrir e 
esconder com dinheyros» (VC); «fora 
teẽ a cõuersaçõ honesta por encubrir lhe 
a malleza» (VC); «nen leixa toda a diuida 
por que mays se encubrisse do senhor» 
(EE); «E Christo que per tanto tempo 
se callou e se encubriu perventura auia 
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reçeeo de cayr em vaã gloria» (VC); «a 
qual era emcuberta aos antijgos padres» 
(EE); «ajnda que erã emcubertas» (VC); 
«e era encoberta ante elles» (VC); 
«Ca Jhesu Christo deu o seu corpo a 
Judas que era encuberto pecador» (S); 
«os quaaes em ante eram encubertos» 
(VC); «a ty que eras descoberto mas 
por discobrires a ty meesmo que eras 
encoberto» (VC); «nas quaes sob 
pallauras ornadas estã ẽcubertas muitas 
mĩtiras» (EE); «e esteue encuberto e 
escondido dentro ẽ suas ẽtradanhas noue 
messes» (S); «meesmo nõ se escõdeo 
em quanto ou em alguũ lugar escõdido 
onde esteuesse em cuberto» (VC); «na 
primeira vijnda humildosamẽte foj 
encuberto» (VC); «E veo do ponẽte a 
vida que fora encuberta» (VC); «os 
quaaes empero forom emcubertos com 
razom» (VC); «por tal que este misterio e 
parimẽto do filho de deus fosse ẽcuberto 
ao dyaboo» (VC); «Nẽ foy ella assy 
feita porque fosse encuberta» (VC); «E 
o ãgeo callauaa e aos patriarchas foy 
encuberta» (VC); «ca asi como Deus 
encobre ho pecado do pecador que 
he ẽcuberto, asi ho saçerdote ho deue 
encobrir» (S); «a virtude da qual he muy 
grãde: mas he encuberta» (VC); «em a 
qual se descobrem as maas condições 
que ante da confisam sam encubertas» 
(VC); «Non deue sempre seer encuberta 
a verdade» (VC); «mandou aquesto 
seer encuberto per sua humildade» 
(VC); «e eu vos rogo que nõ seja 
emcuberta nẽhũa cousa» (HV); «que 
me nõ sejã encubertas» (HV); «per 
esto nossos pecados sejam emcubertos 
ao dyaboo» (VC); «pensamẽtos que de 
sua propia natureza som emcubertos» 
(EE); «quando nõ he conheçida a sua 
fama sta encuberta» (VC); «E per o 
lado onde sta encuberto o coraçõ: se 
entendẽ as afeyçoões» (VC); «a qual 
staua encuberta da letera da ley» (VC); 
«ca muyto tẽpo steuera encuberto e que 

cõpria de obrar a saluaçõ das almas» 
(VC); «e nõ como quem teẽ emcuberta 
ha liberdade por mallicia» (EE); «e nõ as 
tenhas emcubertas mas reuela as» (VC).

encoirar, vb. (de em- + coiro + -ar). 
Revestir de couro. Formas: encoyrarõ 
(HV, 1); eram ẽcoyradas (HV, 1). 
Contextos: «e assy encoyrarõ o valle 
de Josafad» (HV); «comerõ as portas da 
çidade que eram ẽcoyradas de coyros de 
buffaros» (HV).

encolher, vb. (de em- + colher). Encurtar; 
reduzir; diminuir; retrair; acolher. 
Formas: ẽcolhẽ (VC, 1); ẽcolhessem 
(HV, 1); emcolhida (VC, 1); encolha (VC, 
2); encolheitas (VC, 1); encolher (VC, 
1); encolherã (VC, 1); encolhida (VC, 
2); encolhidos (S, 1); forõ encolhidos 
(HV, 1). Contextos: Aquelles que pecã 
per malicia se entẽdẽ per os aleyjados e 
secos porque se ẽcolhẽ e som secos de 
humor da graça» (VC); «mãdou logo a 
todos os caualleyros e a outra gente que 
se ẽcolhessem logo aos naaos e galees» 
(VC); «ou os neruos da coyxa seccos e 
a perna emcolhida» (VC); «e que a nom 
encolha nem tirem pera» (VC); «e teẽ 
as maãos encolheitas e aleyjadas pera as 
obras de caridade e piedade» (VC); «ou 
me faça engurinhar ou encolher o frio» 
(VC); «e cõsijra bẽ como se encolherã 
e desfarã os olhos na caaueyra» (VC); 
«auia hũa maão seca e encolhida» (VC); 
«E ha maneyra he esta: encolhidos o 
dedo pequenho» (S); «E desque todos 
forõ encolhidos o emperador e seu filho 
Titus se recolherõ aas naaos» (HV).

encomenda ,  subs.  ( regressivo de 
encomendar). Ato de encomendar; 
solicitação. Formas: encomẽda (VC, 1); 
encomenda (VC, 3). Contextos: «e auee 
consijraçõ daqueste precioso deposito 
que vos foy dado em encomẽda» (VC); 
«nom toque os beẽs que lhe som postos 
em encomenda» (VC).

encomendação, subs. (de encomendar + 
-ção). Ato de encomendar; encomenda; 
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entrega. Formas: emcomendaçom 
(VC, 1); encomendaçom (VC, 2). 
Contextos: «Pensemos ajnda como na 
quella emcomendaçom o coraçõ virginal 
era atribulado» (VC); «Ou aa primeira 
stauam acerca da cruz. e depois da 
encomendaçom da madre partirom se» 
(VC); «E em o seu apartamento e em a 
sua encomendaçom» (VC).

encomendar, vb. (do lat. *incommendare, 
deduzido do adj. incommendatus, a, 
um). Pôr-se à mercê de; confiar; pedir 
proteção de; cometer. Formas: auiã 
encomẽdado (VC, 1); ẽcomẽda (VC, 
1); ẽcomẽdadas (VC, 1); ẽcomẽdei 
(VC, 1); ẽcomẽdo (TC, 1); ẽcomẽdou 
(VC,  2 ) ;  ẽcomendou  (HV,  1 ) ; 
ẽcomendouo (HV, 1); emcomẽda (VC, 
1); emcomẽdada (EE, 1); emcomẽdadas 
(EE,  2) ;  emcomẽdamos (C,  1) ; 
emcomẽdan (S, 1); emcomẽdar (C, 1); 
emcomẽdarse (EE, 1); emcomẽdey 
(VC, 1); emcomemdandolhe (VC, 1); 
emcomemdo (VC, 1); emcomemdoua 
(VC, 1); emcomenda (VC, 2; EE, 1); 
emcomenda me (VC, 1); emcomendandoa 
(VC, 1); emcomendandolhe (VC, 
1 ) ;  emcomendandouos  (C ,  1 ) ; 
emcomendar (VC, 3); emcomendariã 
(VC, 1); emcomendaste (VC, 2); 
emcomendaua (VC, 2); emcomendo 
(VC, 3; C, 1); emcomendou (VC, 
2; EE, 1); emcomendouse (VC, 1); 
encomẽda (VC, 7); encomẽdada (VC, 
1); encomẽdadas (VC, 2); encomẽdando 
(VC, 2); encomẽdando os (VC, 1); 
encomẽdar (VC, 4); encomẽdara (VC, 
2); encomẽdaras (VC, 1); encomẽdaua 
(VC, 1); encomẽdauã (VC, 1); encomẽde 
(VC, 1); encomẽdes (VC, 1); encomẽdo 
(VC, 1; EE, 1); encomẽdou (VC, 4; 
HV, 2; C, 1; EE, 1); encomenda (VC, 
2); encomendada (VC, 1; EE, 1); 
encomendadas (VC, 1); encomendado 
(VC, 2); encomendãdo lhe (VC, 1); 
encomendados (VC, 1); encomendamos 
( V C ,  1 ) ;  e n c o m e n d a n  ( S ,  1 ) ; 

encomendando (VC, 3); encomendandoa 
(VC, 1); encomendao (S, 1); encomendar 
(VC, 2); encomendarlhe (VC, 1); 
encomendarse (VC, 1); encomendarte 
(VC, 1); encomendaste (VC, 1); 
encomendate (VC, 1); encomendaua (VC, 
1); encomendẽ (VC, 1); encomendeme 
(VC, 1); encomendo (VC, 1; EE, 1); 
encomendou (VC, 5); encõmendou 
(VC, 1); fora encomẽdada (VC, 2); forõ 
encomẽdadas (VC, 1); forõ encomẽdados 
(VC, 2); foy emcomendada (VC, 1); he 
ẽcomẽdada (VC, 1); he ẽcomẽdado 
(VC, 1); he encomẽdada (VC, 3); he 
encomẽdado (VC, 2); he encomendada 
(VC, 1); seer ẽcomẽdado (VC, 1); seer 
encomendada (VC, 1); sõ ẽcomẽdadas 
(VC, 1); sõ ẽcomẽdados (VC, 1); som 
ẽcomẽdadas (VC, 1); som ẽcomendadas 
(VC, 1); som emcomẽdadas (EE, 1); 
som emcomendados (VC, 1); som 
encomendadas (VC, 1) ;  t i jnhas 
encomẽdados (VC, 1). Contextos: «que 
elle leixasse o que lhe auiã encomẽdado» 
(VC); «em a qual pallaura segũdo diz 
Teophilo nos requere e ẽcomẽda que 
guardemos a mayor pobreza» (VC); 
«som cometidas e ẽcomẽdadas a homẽ» 
(VC); «e te dey minhas bẽçoões e te 
ẽcomẽdei e mety em poder das minhas 
cousas» (VC); «nom dou graças a Deus 
nen me ẽcomẽdo a ele nẽ ey ẽ mĩ boas 
cuydaçoõs» (TC); «depois que ao senhor 
aa cruz ẽcomẽdou ao discipollo» (VC); 
«e Pilatus ẽcomendou este feito a Josep 
Jafaria» (HV); «e ẽcomendouo a dez 
caualleyros que o guardassem muy bẽ» 
(HV); «E ajnda emcomẽda Oracio» 
(VC); «(por que seja fiel) em a despesa 
a mym emcomẽdada» (EE); «Ca emtom 
he neçessario ho homẽ dar rezom de 
todalas cousas a elle emcomẽdadas 
atee o derradeiro çeitil» (VC); «e 
mays aprazer de huũs e dos outros, nos 
lhes emcomẽdamos que o façam por 
bem e paz e concordia» (C); «algũas 
vezes sse emcomẽdan ha outros mais 
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poderosos» (S); «nẽ saya sobre finados 
ou os vaa emterrar ou emcomẽdar, sem 
sobrepelizia vestida» (C); «Porem deuem 
emcomẽdarse a elle» (EE); «ergo muyto 
mays julgarey a ty a que emcomẽdey o 
marco e cabedal do meu conheçimẽto» 
(VC); «e emcomemdandolhe o spiritu. 
leyxou nos exemplo de gramde e cordial 
deuoçom» (VC); «emcomemdo o meu 
spiritu e o meu corpo» (VC); «ouue 
cuydado da sua muy triste madre e 
emcomemdoua ao discipollo» (VC); 
«per aquesto que homem emcomenda 
a deos o seu spiritu» (VC); «ca deus a 
todo homem emcomenda para gouernar 
e gastar aa sua vontade tres cousas» 
(EE); «E emcomenda me em guarda 
daquestes» (VC); «nom te esqueeçes 
da tua madre. emclinando a cabeça 
e emcomendandoa a Joham» (VC); 
«como emcomendandolhe o seu corpo 
tam cruelmente furado e ferido» (VC); 
«espero que as minhas poucas aproueitem 
muito, faço fim, emcomendandouos» 
(C); «e emcomendar a alma a deos» 
(VC); «aos quaaes nõ emcomendariã 
que vendessem huũ boy ou huũ asno 
seu» (VC); «em a qual tu emcomendaste 
cadahuũ delles ao outro» (VC); «E ao 
discipollo que emcomendaua ella a elle. 
e elle a ella» (VC); «soomẽte em geeral 
vos emcomendo e rogo quanto ẽ mym he 
que queiraes cõprir o que deuees» (C); 
«E depoys desto emcomendou ho senhor 
Jhesu Christo aos apostollos o officio da 
pregaçom» (EE); «e emcomendouse a 
deus» (VC); «Ameude o senhor denũcia 
paz aos discipollos e lha encomẽda e 
requere que a guardẽ» (VC); «he louuada 
esta virtude e encomẽdada» (VC); «e 
que conto das ouelhas e cousas que 
lhe som cometidas e encomẽdadas» 
(VC); «Encomẽdando o spiritu ao padre 
leixou exemplo da perfeita obediẽcia 
e perfeiçõ» (VC); «ou encomẽdando 
os ao padre per oraçõ» (VC); «Segũda 
razõ he por encomẽdar acerca de nos 

o seu amor e afeyto» (VC); «E apres 
desto porque elle encomẽdara grãdes 
e graues cousas aaquelles discipollos» 
(VC); «E entom encomẽdaras ty e 
teus amigos a elle» (VC); «e como os 
requeria e lhes encomẽdaua que orassẽ» 
(VC); «e nõ cõpria a Pedro auer cuidado 
doutra cousa se nõ daquello que lhe 
encomẽdauã» (VC); «lhe encomẽde mais 
viuamẽte os mãdamentos» (VC); «cõ 
tanto que te lhe cometas ou encomẽdes 
de todo» (VC); «e douvos e encomẽdo 
o meu carrego e officio pera ensignar» 
(VC); «Nas tuas maãos encomẽdo 
o meu spiritu» (EE); «aos quaaes 
encomẽdou seus beẽs» (EE); «quando 
fazemos aquellas cousas soomẽte que 
nos encomenda a piedade de nosso 
fazedor» (VC); «(a paz de Christo.) 
Lyra dada e encomendada por Christo» 
(EE); «e as spirituaaes encomendadas 
aos mayores» (VC); «por bem de 
receber ho meu spiritu a ty encomendado 
agora e sempre» (VC); «fazia ao padre 
encomendãdo lhe e dizendo» (VC); «e 
depois que por oraçoões formos a deus 
encomendados que entõ vaamos a obrar 
os negoçios que nos cõprẽ» (VC); «A ty 
pois nos encomendamos» (VC); «por 
serẽ as ygrejas proues encomendan a 
huũ saçerdote duas ygrejas» (S); «o 
qual morrendo encomendando o spiritu 
em as maãos do padre» (VC); «Onde 
Gregorio louuãdoa e encomendandoa» 
(VC); «toma este lyuro e encomendao 
aa memoria» (S); «e encomendar ao teu 
padre a mym mizquinho que me aja em 
sua gloria» (VC); «e encomendarlhe 
nossos spiritus» (VC); «e encomendarse 
a elle humildosamẽte» (VC); «deuias 
doerte delle. e encomendarte a elle 
deuotamente» (VC); «e braadãdo 
cõ grãde voz em as maãos do padre 
encomendaste ho teu spiritu» (VC); 
«mas ante que te partas encomendate 
a sam Joham» (VC); «fazia ajnda que 
o padre que encomendaua seus filhos a 
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titor» (VC); «quãdo se partirem dos seus 
subditos que os beenzam e encomendẽ 
a deus» (VC); «encomendeme a teu 
padre a tua pyedade marauilhosa» 
(VC); «senhor encomendo a ty esto» 
(EE); «mas encomendou a pregunta 
a sam Joham» (VC); «E depois que 
encõmendou que creessen a verdade do 
seu corpo que rresurgira» (VC); «o qual 
auia grãde cuydado de reger a casa que 
lhe fora encomẽdada» (VC); «deus nos 
demãdara conta de todas cousas que nos 
forõ encomẽdadas e cometidas» (VC); 
«nõ foy emcomendada mais com raçom 
a alguũ dos outros discipollos» (VC); 
«Empero se alguem visse que a manada 
que he ẽcomẽdada steuesse aparelhada 
para alguũ perijgo» (VC); «porque a 
algũs he encomẽdado o huso de algũas 
cousas e obrar dellas» (VC); «Veendo 
Jhesu que o mãçebo entristeçera por 
lhe seer ẽcomẽdado e requerido que 
guardasse pobreza» (VC); «e assy 
entẽde tu todollos outros mẽbros que sõ 
ẽcomẽdados e postos em tua guarda» 
(VC); «seer obediẽte a todas cousas que 
te som ẽcomẽdadas e mandadas» (VC); 
«o qual acõteçe muitas vezes quando 
alguũ vsa mal das cousas que por deus 
lhe som emcomẽdadas» (EE); «tu que 
aqui leixaste os fracos que tijnhas 
encomẽdados sem cura» (VC).

encompreensível, adj. O mesmo que 
incompreensível. Formas: encompren-
siuel (VC, 1). Contexto: «E porque 
aquella luz a toda criatura he encompren-
siuel por tanto as treeuas nom a poderom 
comprender» (VC).

enconsideração, subs. (do lat. inconside-
ratione-m). O mesmo que inconside-
ração: falta de consideração. Formas: 
encõsideraçõ (S, 1). Contexto: «A 
ssegũda filha he encõsideraçõ, que quer 
dizer nõ pẽssar o ben nẽ querer veer a 
verdade» (S).

encontrar, vb. (do lat. tardio incontrare). 
Deparar com; achar; descobrir. Formas: 

ẽcontrara (VC, 1); encontra (VC, 2); 
encontra os (VC, 1); encontrar (S, 1); 
encontrarom (VC, 2); encontrou (VC, 
1); encõtra (VC, 1); encõtramos (VC, 
1); encõtrara (VC, 1); encõtrasse (VC, 
1); encõtrassem (VC, 1); encõtrou (VC, 
2). Contextos: «porque ally ẽcontrara 
cõtigo a pijedade e o poderio» (VC); 
«Saae pois tu e encontra a mjnha alma 
que te quer» (VC); «aquelles que se 
a elle cheguam e encontra os» (VC); 
«e por encontrar algũas alymarias» 
(S); «e os muy sanctos padres quando 
se encontrarom e ajuntarõ?» (VC); «e 
ante da porta da cidade encontrou cõ 
muyta gẽte» (VC); «ẽpero se encõtra a 
misericordia cõ a verdade» (VC); «Aqui 
o encõtramos nos vijndo elle cõ a cruz ao 
collo» (VC); «O quã bẽauẽturado seria 
aquelle que encõtrara na quelle caminho 
a virgẽ Maria» (VC); «E como foy fora 
da porta da çidade onde se ajuntauam os 
caminhos e encõtrasse com elle» (VC); 
«forõ mereçedores que encõtrassem com 
o senhor que resurgia» (VC); «encõtrou 
huũ dos outros seruos deuedores como 
elle» (VC).

encontro, subs. (regressivo de encontrar). 
Ato ou efeito de encontrar. Formas: 
encõtro (VC, 1); encõtros (VC, 1). 
Contextos: «e cayra huũ sobre o outro 
de encõtro e ajũtamẽto delles» (VC); 
«Assy depois das pellejas e encõtros se 
faz mais praziuel e desejosa a folguança 
da paz» (VC).

enconveniente, adj. O mesmo que incon-
veniente. Formas: enconueniẽte (VC, 
1); encõueniente (VC, 1); encõueniẽte 
(VC, 1). Contextos: «perdendo teus dias 
em vaydades e pompas nom contas por 
enconueniẽte» (VC); «nõ auemos nos 
por encõueniente de aqueste embargo» 
(VC); «nõ he cousa encõueniẽte» (VC).

encorporação, subs. (do lat. incorpora-
tione-m). O mesmo que incorporação: 
ato ou efeito de incorporar; inclusão. 
Formas: ẽcorporaçõ (VC, 1). Contexto: 
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«he entregue e dado a sua madre .s. a 
ygreja e a comunidade dos fiees per 
ẽcorporaçõ spiritual» (VC).

encorporamento, subs. (de encorporar + 
-mento). O mesmo que incorporamento: 
ato ou efeito de incorporar; incorporação. 
Formas: encorporamento (VC, 1); 
encorporamẽto (VC, 1). Contextos: «O 
filhamẽto per a boca e o encorporamento 
delle» (VC); «sob alma cõprẽdeo as forças 
da alma adebaixo do encorporamẽto» 
(VC).

encorporar, vb. (do lat. incorporare). 
O mesmo que incorporar: dar ou 
tomar corpo; reunir; incluir; integrar. 
Formas:  ẽcorporamos (VC, 1); 
ẽcorporara (S, 1); emcorporada (VC, 1); 
emcorporallos (VC, 1); emcorporar (VC, 
1); emcorporarse (VC, 1); encorporado 
(VC, 1) ;  encorporãdo (VC, 1) ; 
encorporados (VC, 1); encorporandoa 
(VC, 1); encorporandonos (VC, 1); 
encorporandoos (VC, 1); encorporar 
(VC, 3); encorporar se (VC, 2); 
encorporẽ (VC, 1); encorporou (VC, 
1); for ẽcorporado (VC, 1); fossemos 
encorporados (VC, 1); he encorporado 
(VC, 1); seja encorporado (VC, 1). 
Contextos: «quando per ffe verdadeira 
nos ẽcorporamos a Christo» (VC); 
«significa que a ygreja sse ẽcorporara 
a Jhesu Christo» (S); «qual deue 
primeiramẽte seer amãsada em elle 
meesmo emcorporada por o bẽ obrar» 
(VC); «per as bocas dos preeguadores 
restituyllos e emcorporallos  aos 
membros da ygreja» (VC); «Outra 
cousa he nõ emcorporar aquello que 
falleçe» (VC); «e ajũtarse aos seus 
menbros e emcorporarse a elles» (VC); 
«porque se tornã aaquelle que as posue 
como em mẽbro dos seus encorporado» 
(VC); «encorporãdo em sy Christo» 
(VC); «e outra arãcar aquelles que som 
ja encorporados» (VC); «Paramentes 
aos exẽplos da paixom do senhor 
encorporandoa a ty per compaixõ 

cordial dedentro» (VC); «Elle meesmo 
o come cõnosco encorporandonos 
cõsigo per este sacramẽto» (VC); 
«o filho de deus encorporandoos 
assy meesmo os alogou aa deestra 
do padre» (VC); «nom os beber nem 
encorporar a nos os seus exemplos e 
vida» (VC); «e encorporar se nos seus 
menbros» (VC); «que ho encorporẽ 
em sy per grande penssamento» 
(VC); «creeo logo encorporou em 
sy o fazedor do ceeo» (VC); «se 
alguẽ for ẽcorporado perfeitamẽte ao 
sacramẽto da minha encarnaçõ» (VC); 
«fossemos encorporados a ty e ossos 
dos teus ossos» (VC); «per o qual 
o homẽ he encorporado a Christo» 
(VC); «e crescera atees que todo seja 
encorporado» (VC).

encorreger, vb. (de em- + correger). 
O mesmo que correger. Formas: 
encorregẽdo (VC, 1). Contexto: «assy 
como encorregẽdo a pallaura da madre» 
(VC).

encorrer, vb. (do lat. incurrere). O mesmo 
que incorrer: ir contra; estar sujeito a. 
Formas: auer encurrido (VC, 1); ẽcorra 
(C, 1); ẽcorre (VC, 2; C, 1); ẽcorrẽ (EE, 
1); ẽcorrẽdo (C, 1); ẽcorrem (SG, 1); 
ẽcorreo (VC, 2); ẽcorresse (VC, 1); em 
correrõ (VC, 1); emcorra (VC, 1; C, 4); 
emcorrã (C, 2); emcorram (SG, 1; C, 
2); emcorre (TC, 1; EE, 1); emcorrem 
(EE, 1); emcorremos (VC, 1; C, 1); 
emcorrendo (EE, 1); emcorreo (C, 1); 
emcorreramos (VC, 1); emcorrerem 
(C, 1); emcorria (S, 1); encorem (S, 1); 
encorra (VC, 1); encorre (VC, 4; EE, 1); 
encorrẽ (VC, 4); encorrendo (VC, 1); 
encorreo (S, 1; VC, 2); encorrer (VC, 
3); encorrera (VC, 3); encorrerem (SG, 
2); encorrerõ (VC, 3; EE, 1); encorria 
(VC, 1); encurre (EE, 1). Contextos: 
«porque nos mereçemos auer encurrido 
em tua sanha» (VC); «per esse mesmo 
feito emcorrã e ẽcorra ẽ Sẽtença 
descomunhõ» (C); «e nom quãdo algũa 
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vez pera çertamẽto ou maa evertẽçia se 
nelle ẽcorre» (C); «E os que leixam de 
fazer ysto ẽcorrẽ em muitas ameaças» 
(EE); «e ẽcorrẽdo ẽ escomunhã como 
dito he» (C); «nem sejam abs[soltos da 
sen]tẽça descumunhã em que por isso 
ẽcorrem» (SG); «e auẽdo elle cõpaixõ da 
miseria de tãtas jnfirmidades e fraquezas 
ẽ quantas ẽcorreo por o pecado» (VC); 
«que em estas cousas nom ẽcorresse 
pecado alguũ» (VC); «per os homẽs em 
correrõ ẽ perijgoo de os matar» (VC); 
«que per este mesmo feito emcorra e 
cada huũ delles emcorram em sentẽça 
da mayor escomunham» (C); «E assy 
mandamos sob pena descomunhõ a 
qual emcorrã, Ipso .facto» (C); «E diz 
que grauemente emcorre na ira de Deus 
se se nom emmẽdar per pena» (TC); 
«todollos homeẽs emcorrem dampnaçõ 
juntamente da alma e do corpo» (EE); 
«foy o primeiro peccado que no mundo 
emtrou pollo qual em todollos outros 
emcorremos» (C); «perdendo a gloria 
emcorrendo na penna eterna» (EE); 
«em a qual mingua emcorreo por nõ 
obedeçer a Deus» (C); «e por soportar a 
maldiçom em que emcorreramos e nolla 
tirar» (VC); «e nõ emcorrerem nas penas 
ẽ ellas cõtheudas» (C); «emcorria en 
sentemça de excominhom» (S); «pello 
qual encorem ẽ sentẽça descomunhon» 
(S); «porque nũca encorra eu em tua 
maldicçõ» (VC); «nem en a morte nem 
os males que encorre estando em pecado 
mortal» (EE); «veemos que encorrẽ 
aquelles que nõ hã boo conhocimento 
de deus» (VC); «encorrendo em dãpnaçõ 
perpetua» (VC); «e se absolua de aquelle 
que ho excomungou ou que haja poder de 
o absoluer da escominhõ ẽ que encorreo 
sendo fora de prijguo» (S); «nõ se moua 
e aja temor de encorrer em semelhãte» 
(VC); «quite da pẽna em que encorrera 
por a maldiçom ãtigua» (VC); «e em 
que encorrerem os que leuã aos mouros 
armas e cousas deffesas» (SG); «E 

porem encorrerõ nas chagas escriptas 
nesta epistolla» (EE); «e parto porque 
sem este encorria na maldiçõ da ley» 
(VC); «entom encurre a yra do pouoo» 
(EE).

encorrigível, adj. O mesmo que incorri-
gível. Formas: encorregiuel (VC, 1). 
Contexto: «e demostrou a sua cõdiçõ 
seer encorregiuel» (VC).

encorruptível ,  adj. O mesmo que 
incorruptível. Formas: emcorruptiuees 
(VC, 1);  encorruptiuel (VC, 1). 
Contextos: «e onde nos seeremos 
emcorruptiuees» (VC); «resurgirã 
e reçeberã jũtamẽte cõ as almas a 
encorruptiuel herança eternal» (VC).

encorrução, subs. (do lat. incorruptione-m). 
O  m e s m o  q u e  i n c o r r u p ç ã o : 
incorruptibilidade. Formas: ẽcorruçõ 
(VC, 1). Contexto: «e na segũda a 
ẽcorruçõ do meu corpo vijndoira» (VC).

encostamento, subs. (de encostar + -men-
to). Ato ou efeito de encostar. Formas: 
encostamẽto (VC, 1). Contexto: «o rey 
dos reys no seu encostamẽto quis hõrrar 
os sacramentos» (VC).

encostar, vb. (de em- + costa + -ar). 
Apoiar-se; pôr lado a lado; arrimar. 
Formas: ẽcostado (VC, 1); ẽcostaua 
(VC, 1); em costado (VC, 2); emcostado 
(VC, 2); emcostandolhe (VC, 1); 
emcostandose (VC, 1); emcostar (VC, 
1); emcostasse (VC, 1); encosta (VC, 3); 
encostado (VC, 4); encostados (VC, 2); 
encostandosse (VC, 1); encostar (VC, 2); 
encostarõ (VC, 1); encostarseam (VC, 2); 
encostarssehã (VC, 1); encostase (VC, 
1); encostasse (VC, 6); encostaste (VC, 
1); encostauam (VC, 1); encostauasse 
(VC, 1); encoste (VC, 3); encostese 
(VC, 1); encostou (VC, 3); encostouse 
(VC, 1; HV, 1); seja emcostado (VC, 
1); sta encostada (VC, 1); staua ẽcostado 
(VC, 1); staua emcostado (VC, 1); staua 
encostado (VC, 1); steue encostado 
(VC, 1). Contextos: «e vee como sta 
teu senhor de recouado ou ẽcostado 
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aa mesa» (VC); «e nunca se assentaua 
ou ẽcostaua» (VC); «E staua sam Johã 
em costado ou lançado de recouodo» 
(VC); «porque jouuera emcostado em 
o seu seo» (VC); «e lança se de todo 
sobre elle emcostandolhe todo seu 
cuydado» (VC); «aa parte do occidente 
emcostandose huũ pouco ao abrigo» 
(VC); «e mandou os jazer ou asseentar e 
emcostar sobre o feno» (VC); «nom teue 
de seu onde jnclinasse ou emcostasse 
sua cabeça» (VC); «e pera aaquelles se 
encosta a aruor ou corpo» (VC); «assi 
como foy a sam Johã que adormeçeo 
encostado sobre os peitos de Jesu» 
(VC); «porque antigamente soyam os 
senhores de comer nas camas asentados 
ou encostados» (VC); «per boa vida que 
começarõ e nõ se abaixar encostandosse 
ou enuorilhando no lodo donde se ja 
aleuãtarõ» (VC); «mujto nos deuemos 
a encostar e a trabalhar acerca de fazer 
misericordia» (VC); «o qual foy huũ 
dos publicanos. com razõ se encostarõ 
e assentarõ com o senhor em no cõuite 
os pecadores e publicanos» (VC); «(E 
encostarseam) .s. fielmente folguarom» 
(VC); «E encostarssehã cõ Abrahã 
Ysac Jacob ẽ o regno de deus» (VC); 
«dãdo o seu pecto em que se encostase 
docemente» (VC); «Nom foy alguũ que 
tam fielmente e tã familliarmente se 
cheguasse e encostasse ao senhor como 
Johãne» (VC); «sosteeste ou encostaste 
ao põtal» (VC); «os que auiam de comer 
se encostauam ou lançauam derecouado» 
(VC); «e aseentada encostauasse ao 
sepulcro e stendia as maãos e braços per 
elle» (VC); «e que me assente ou encoste 
sobre o feno do viço carnal souãdoo e 
apremẽdoo» (VC); «e encostese sobre 
o meu ombro» (VC); «e o encostou 
na manjadoyra» (VC); «e encostouse 
aquelle lugar» (HV); «outorgua me ajnda 
senhor deus que nõ seja emcostado pera 
fundo per culpa» (VC); «agora sobre 
este sta encostada a ygreja» (VC); «e 

derramou o vnguento sobre a cabeça 
de Jhesu que staua ẽcostado» (VC); 
«e o senhor staua encostado e tijnha a 
escada» (VC); «em a qual elle meesmo 
steue encostado ou aseentado» (VC).

encovardecido ,  adj .  (do part .  de 
encovardecer, este de em- + covarde 
+ -ecer). Medroso; covarde. Formas: 
ẽcouardiçidos (EE, 1). Contexto: 
«nõ se torue vosso coraçom como 
ẽcouardiçidos e espantados».

encravar, vb. (de em- + cravar). Fixar 
com cravo. Formas: emcraua (VC, 2); 
emcrauado (VC, 2); encraues (VC, 1); 
foy encrauado (HV, 1). Contextos: «As 
maãos do senhor pareçe que emcraua 
aquelle que dos beẽs que lhe deos deu 
nom quer dar esmolhas» (VC); «foy 
estendido. furado e emcrauado» (VC); 
«e que nom fures ou encraues com elles 
as maãos ou pees de Christo» (VC); 
«foy encrauado cõ grãdes clauos pollos 
pees» (HV).

encredulidade, subs. O mesmo que incre-
dulidade. Formas: emcredulidade (VC, 
1). Contexto: «e nom embarguando esto 
perseuerauam em sua emcredulidade» 
(VC).

encréu, subs., adj. O mesmo que incréu. 
Formas: ẽcreeos (S, 1); emcreeos (VC, 
3); encreo (VC, 1); encreeo (VC, 1); 
encreeos (S, 1; VC, 1). Contextos: 
«Ha quarta no çenaculo quãdo hos 
reprẽdeo que erã ẽcreeos e a dureza 
do seu coraçã» (S); «e conuerteo os 
emcreeos aa prudencia dos justos» 
(VC); «nom se deuia declarar ao 
infiel e encreo» (VC); «E non queiras 
seer encreeo» (VC); «ofenderõno e 
menosprezarom os encreeos» (S); «aos 
scripuaães e phariseos encreeos nõ he 
esto outorguado» (VC).

encrinar, vb. O mesmo que inclinar. 
Formas: ẽcrinou (S, 1); encrinem (S, 1). 
Contextos: «a dar a ẽtender que nosso 
señor Jhesu Christo se ẽcrinou e abaixou 
desçẽdendo dos çeeos a terra» (S); «por 
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que todos os que forem presentes se 
encrinem na terra e ho adorem» (S).

encrudir, vb. O mesmo que includir. 
Formas: encrudẽ (S, 1). Contexto: «En 
estas tres coussas sse encrudẽ e çeran as 
çinco que ẽçima sõ ditas» (S).

encruzi lhada ,  subs.  (do part .  de 
encruzilhar). Lugar onde se cruzam 
d i v e r s o s  c a m i n h o s .  F o r m a s : 
emcruzilhada (VC, 1). Contexto: «em 
hũa emcruzilhada onde se stremã ou 
ajũtam dous caminhos» (VC).

ençujamento, subs. (de ençujar + -mento). 
O mesmo que ensujamento: ato ou efeito 
de ensujar. Formas: ençujamẽtos (VC, 
1). Contexto: «dobram os ençujamẽtos 
dos martires» (VC).

ençujada, subs. (do part. de ençujar). 
Sujidade; imundície. Formas: emçujada 
(EE, 1); ençujada (VC, 1). Contexto: 
«(da lingua da emçujada) de chocarrarias 
e velhacarias» (EE); «som semelhaues 
ao pãno de ençujada» (VC).

ençujar, vb. (de em- + çujar). O mesmo 
que ensujar: tornar sujo. Formas: ẽçuia 
(TC, 1); ẽçujã (VC, 1); emçuge (TC, 1); 
emçujado (EE, 1); ençuiã (TC, 1); ençuja 
(VC, 2); ençujada (VC, 2); ençujado 
(VC, 1); ençujam (VC, 1); ençujar (VC, 
3); ençujarõ (VC, 1); ençujou (VC, 1); 
fosse ẽçujado (VC, 1); foy ençujada (VC, 
1); he ençujada (VC, 1); seer ençujada 
(VC, 1); seja ençujada (VC, 1); tenho 
ẽçujados (EE, 1). Contextos: «Ca a 
serpente cõ sua poçonha ẽçuia o ar e 
mata o homẽ na terra» (TC); «per a boca 
ẽçujã» (VC); «deitados fora da eigreia 
e da figresya asy como ouelha gafa que 
nõ emçuge as outras» (TC); «(daqueste 
mundo) emçujado» (EE); «as maas 
palauras ençuiã e matã a alma de aqueles 
que as dizẽ e daqueles que as ouuem 
de boamente» (TC); «Se a falla torpe 
ençuja e chama os demoões» (VC); «em 
ella nunca entrou algũa cousa ençujada» 
(VC); «podia seer tocado e ençujado da 
lepra» (VC); «e ençujam a voõtade» 

(VC); «auiã receo de a ençujar entrãdo 
no pretorio» (VC); «todollos ricos do 
poboo ençujarõ de cospinhos de çujas 
bocas e layuos» (VC); «o qual nenhũa 
gota nẽ çugidade ja mais ençujou» 
(VC); «que nunca fosse ẽçujado em 
pecado do guabamẽto» (VC); «a qual foy 
ençujada per o aspergimẽto do sangue 
dos martires» (VC); «cuja voõtade nõ 
he ençujada per maa dellectaçõ» (VC); 
«E nõ auiã cura de seer ençujada do 
sangue do seu proximo e da sua ley» 
(VC); «e que nũca seja ençujada per as 
mjnhas tredeeiras maãos» (VC); «que eu 
som o homẽ que tenho ẽçujados meus 
beiços» (EE).

ençujentar, vb. (de em- + çujo + -entar). 
O mesmo que ensujentar: sujar. Formas: 
fosse ençugentada (VC, 1); seer 
ençugentadas (VC, 1). Contextos: «Jesu 
que quiseste que a tua face muy fremosa 
fosse ençugentada cõ conspinhos lixosos 
dos judeus» (VC); «daquel cujas maãos 
sabia que auiã seer ençugentadas em a 
trayçõ» (VC).

enculca, subs. (regressivo de enculcar). 
O mesmo que inculca: denunciante; 
delator; vigia; espia. Formas: enculca 
(VC, 2); enculcas (VC, 4). Contextos: 
«mas elle enculca era» (VC); «E mandar 
dello spiar per enculca treedor» (VC); 
«por scuytar assy como scuytas e 
enculcas» (VC); «mas ajnda contra as 
enculcas e aseitamentos do spiritu» 
(VC).

enculcar, vb. (do lat. inculcare). O mesmo 
que inculcar: indicar; impor. Formas: 
enculcar (VC, 1). Contexto: «o qual por 
nos enculcar a disposiçõ de sua piedade 
ameude he dicto filho de homẽ» (VC).

encurável, adj. O mesmo que incurável. 
Formas: ẽcurauel (VC, 1); encurauel 
(EE, 1). Contextos: «o qual jazia doẽte 
de doẽça acerca ẽcurauel dos pecados ẽ 
ho leito de quatro cãtos» (VC); «Que elle 
he boõ phisico ao qual nemhuũa doẽça 
he encurauel» (EE).
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encurtar, vb. (de em- + curto + -ar). 
Tornar curto; diminuir. Formas: encurta 
(S, 1). Contexto: «Ho septimo abreuia e 
encurta a uida temporal» (S).

encurvamento, subs. (encurvar + -mento). 
Ato ou efeito de encurvar. Formas: 
encuruamento (VC, 1). Contexto: «e 
que nõ cuyde nas cousas terreaaes e 
transitorias amãdoas cõ encuruamento 
e turtura da voõtade» (VC).

encurvar, vb. (do lat. incurvare). Curvar; 
dobrar. Formas: emcuruando (VC, 1); 
encuruada (VC, 1); encuruar (VC, 1); 
encuruou (VC, 1); he incuruado (VC, 1). 
Contextos: «e emcuruando e asentando 
os geolhos em oraçom» (VC); «cõ o 
rostro pera fundo encuruada» (VC); «De 
sob o carrego e pesume da cruz se manda 
encuruar e abayxar o costado» (VC); «se 
encuruou ao senhor rey Christo» (VC); 
«e aquelle que he incuruado e baixado 
pera oolhar aa terra» (VC).

ende, adv. (do lat. inde). Daí; disso; nisso. 
Formas: ẽde (VC, 1); emde (VC, 1); 
ende (S, 1, TC, 1; VC, 7). Contextos: 
«agora ẽde mal assi o fazẽ muytos que sã 
chamados pastores» (VC); «e emde mal 
nom reçeam» (VC); «A duodeçima que 
ho senhor do çeeo e da terra esta ende 
presençialmẽte» (S); «nõ deue a leixar 
a iulgar todo aquello que dereito for por 
medo de pessoa que no mundo aia, nẽ por 
periigoo que lhe ende posa uiir» (TC); 
«E assy qualquer se deue ende allegrar 
do bẽ de outro» (VC).

endereçar, vb. (do lat. *indirectiare). 
Dirigir; encaminhar; preparar; endireitar; 
compor; aparelhar. Formas: ẽdereça 
(S, 1); ẽdereçam (S, 1); ẽderece (TC, 
1); ẽderecei (TC, 1); emderçando (EE, 
1); endereçã (VC, 1; RP, 1); endereçado 
(TC, 1); endereçam (S, 1; VC, 1); 
endereçara (EE, 1); endereçes (VC, 
1). Contextos: «E por as uertudes 
cardinales se ẽdereça e hordena e rregra 
ho omen a suas forças» (VC); «e os que 
ordenã e ẽdereçam omẽ a Deus» (VC); 

«cada huũ que ẽderece seus pees na 
carreira da uerdade» (TC); «Pẽsey ena 
careyra que auia de andar e ẽderecei os 
meus pees em na carreira da paz» (TC); 
«emderçando e guardandoos» (EE); «cõ 
todas as outras heruas que endereçã ho 
spirito interior» (RP); «Este nõ peca 
mortalmente asy como em tãgendo o 
syno buscaste se estaua bẽ endereçado» 
(TC); «E todos os outros saclamẽtos da 
ygreja se ordenõ e endereçam a este» (S); 
«e a boca dos maaos maas o segredo dos 
justos endereçara» (EE); «tu que es meu 
mayor sollaz me encaminhas e endereçes 
minha vida» (VC).

endereitar, vb. (de em- + direito + 
-ar). O mesmo que endireitar: pôr 
direito. Formas: ẽdereitou (VC, 1); 
endereitou (VC, 1); endereytadas (VC, 
1). Contextos: «e tãto que lhe pos as 
maãos logo se ẽdereitou» (VC); «e 
assy meesmo fez nos outros quando 
endereitou a perna aaquelle que era 
manco» (VC); «endereytadas  ou 
tornadas em direitas» (VC).

enderençador, subs. (de enderençado + 
-or). Aquele que endereça ou dirige. 
Formas:  emderençador (EE, 1). 
Contexto: «pede alguũa cousa como 
emderençador da saluaçõ» (EE).

enderençamento, subs. (de enderençar 
+ -mento). Ação de dirigir; encami-
nhamento. Formas: ẽderẽçamento 
(TC, 1); ẽderençamẽto (VC, 1); 
enderençamẽto (VC, 1). Contextos: 
«e deste ẽderẽçamento fala Salomõ nos 
Prouerbios» (TC); «conuẽ e respõde o 
ẽderençamẽto da statura do corpo do 
homẽ» (VC); «e pensar e desejar as cou-
sas deçima he seu enderençamẽto» (VC).

enderençar, vb. O mesmo que endereçar. 
Formas: ẽderẽça (S, 3; EE, 2); ẽderẽçam 
(S, 1); ẽderẽçar (S, 2; EE, 1); ẽderẽçara 
(EE, 2); ẽderẽçe (EE, 1); ẽderença (S, 
1); ẽderençar (S, 1); ẽderençara (EE, 
1); ẽderençaua (S, 1); emderẽçã (C, 1); 
emderẽçando (EE, 1); emderẽçe (EE, 
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1); emderença (EE, 1); emderençã (C, 
1); emderençes (VC, 1); emderençou (S, 
1); enderẽça (S, 7; EE, 1); enderẽçan (S, 
1); enderẽçar (EE, 1); enderẽçe (VC, 1); 
enderẽçemos (S, 1; VC, 1); enderemçar 
(S, 1); enderença (S, 2; VC, 1; EE, 1); 
enderençada (S, 1); enderençam (S, 
1; EE, 1); enderençandoos (EE, 1); 
enderençar (VC, 1); enderençares (VC, 
1); enderençe (S, 1; EE, 1); enderençerã 
(EE, 1); he ẽderẽçado (EE, 1); sejã 
enderẽçadas (VC, 1); sera enderẽçado 
(S, 1); sera enderençado (S, 1); som 
enderẽçados (EE, 1). Contextos: «A 
forteleza ẽderẽça a potẽçia da alma 
que he desprazerlhe dos maaos fectos» 
(S); «E esta cõprende geeralmẽte todas 
as vertudes que despõee ao homẽ e lhe 
ẽderẽçam a seu proximo» (S); «Prudẽçia 
ssegũdo diz Macrobio he ẽderẽçar 
todalas cousas que pẽsa e faz e rregra» 
(S); «e elle ẽderẽçara seu cõselho» (EE); 
«nõ ha obra boa sem que se ẽderẽçe 
cõ vertude de prudẽçia» (EE); «nõ se 
ẽderença a petiçõ a elles pera que a 
cunprã» (S); «E sete da segunda tauoa 
que se emderẽçã ao proximo» (C); «a 
qual emderença ao homem a aparelharse 
a esta vijnda» (EE); «eu te peço que 
emderençes as minhas cujdaçoões e 
pallauras e obras em a tua ley» (VC); 
«a entençom verdadeyra enderẽça e guia 
aas cousas de cima» (EE); «por que a 
preegaçon de Sam Johã ẽderençaua 
e guiaua a elle e ha todolos outros a 
Jhesu Christo» (S); «E sete da segunda 
tauoa que se emderẽçã ao proximo» 
(C); «emderẽçando a elle sua teẽçan 
deuotamẽte e atenta» (EE); «e sejan 
homẽs perfeitos que os emderẽçe aas 
cousas boas» (EE); «a qual emderença 
ao homem a aparelharse» (EE); «e sam 
tres que se emderençã a Deus» (C); 
«eu te peço que emderençes as minhas 
cujdaçoões e pallauras e obras em a tua 
ley» (VC); «e emderençou aas primeyras 
que estauan emçima» (S); «O nono 

enderẽça e guya ao homẽ aa carreyra 
de saude» (S); «todas se enderẽçan 
aa caridade» (S); «com ha discryçõ 
dos prellados se deuem enderẽçar e 
ordenar todallos feitos dos sobditos» 
(EE); «e que soomente enderẽçe a 
vista a elle» (VC); «nos ordenemos e 
enderẽçemos dereitamẽte a Deus» (S); 
«E este dom da sciencia he enderemçar 
ao homẽ suas obras» (S); «Oraçõ he huũ 
desejo piadoso da vontade que homen 
enderença en Deus» (S); «Assy o dereyto 
proposito enderença nossas obras aa fym 
diuida» (EE); «Despois que o doente 
for bem cõfesado e asolto e ha sua alma 
e toda sua fazemda ben hordenada e 
enderençada, tragalhe o corpo de Deus 
ho confesor» (S); «oraçon he ajuntamẽto 
de palauras que se enderençam a Deus 
pera empetrar e ganhar algũa coussa» 
(S); «e enderençandoos e defendendoos 
e gouernandoos» (EE); «nẽ cesses 
de encaminhar e enderençar pera a 
gloria» (VC); «assi se tu encaminhares 
e enderençares a tua voontade ao çeeo 
sempre acharas cõbates e odios» (VC); 
«que em esta maneira se enderençe a 
carne a seruiço da alma» (EE); «em 
nenhũa cousa as obras dos subditos se 
enderençerã nem teerã sabor» (EE); 
«Porẽ ho conheçimẽto das cousas 
diuinaaes he ẽderẽçado a nos por elle, 
porẽ se segue» (EE); «Plazate senhor que 
as minhas carreyras sejã enderẽçadas 
pera guardar as tus justificaçoões» (VC); 
«O que sse asconde de seus pecados 
non sera enderẽçado nem guyado» 
(S); «poys o que os descobrir sera 
enderençado na carreira de saude» (S); 
«Ca os tres mandamentos da primeira 
tauoa som enderẽçados ao amor de 
deos» (EE).

enderredor, loc. adv. (de em + derredor). 
À volta. Formas: enderredor (VC, 1). 
Contexto: «E sobre todallas marauilhas 
montanhas e enderredor se deuulgauã 
todas estas pallauras» (VC).



260 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

endiabrado, adj. (do part. de endiabrar, este 
de em- + diabro + -ar). Endemoninhado; 
furioso. Formas: endyabrado (VC, 1). 
Contexto: «E leixada a cõpanhia do 
poboo endyabrado e sanhudo» (VC).

endigno, subs., adj. O mesmo que indigno. 
Formas: em dignas (VC, 1); emdigna 
(VC, 1). Contextos: «Nom nos deuemos 
ergo de contoruar quando virmos que 
alguũ sancto ou boõ padeçe graues 
cousas e em dignas» (VC); «Esto he 
cousa de todo emdigna» (VC).

endiscretamente, adv. O mesmo que indis-
cretamente. Formas: ẽ discretamente (S, 
1). Contexto: «pedijs e nõ recebes por 
que pedijs mal e ẽ discretamente» (S).

endiviso, adj. O mesmo que indiviso. 
Formas: endiuissa (VC, 1). Contexto: 
«a obra do padre e do filho seer endiuissa 
e nõ departida» (VC).

endoenças, subs. (do lat. indulgentias). 
Cerimónias religiosas da Sexta-feira 
Santa. Formas: ẽdoenças (VC, 1); 
emdoenças (VC, 1); endoẽças (VC, 7); 
endoenças (VC, 7). Contextos: «e he 
vocabolo grego asy como paraçeue que 
he dia de ẽdoenças» (VC); «em quãto 
em dia de emdoenças jaz a cruz no chaão 
para a beijarem» (VC); «na sesta feira 
de endoẽças e no sabado sancto auia 
tãto chorado» (VC); «na sesta feyra de 
endoenças» (VC); «E por tanto em dia 
de endoenças quando se faz oraçõ por os 
judeus perfiosos nõ poemos os geolhos 
em terra» (VC).

endução, subs. O mesmo que indução. 
Formas: ẽduçom (VC, 1); enduçõ (VC, 
2); enduçom (VC, 1). Contextos: «nõ 
faz auer temor a ẽduçom das tẽptaçoões» 
(VC); «porque a tal leuamento e enduçõ 
nunca deuemos consentir» (VC); «e 
enduzellos pera samctidade e pera 
virtude. esta he boõa enduçõ» (VC); 
«Mas ẽnouaçõ sera enduçom doutra 
forma ou feyto mais fremosa» (VC).

endulgência ,  subs.  O mesmo que 
indulgência. Formas: ẽdulgençias (S, 

1). Contexto: «domde quer que fores 
as ẽdulgençias que te deron os perlados 
te aproueiten» (S).

endurantar, vb. O mesmo que endurentar. 
Formas: endurantar (VC, 1). Contexto: 
«Oje se ouuirdes a sua voz nom queiraaes 
endurantar vossos coraçoões» (VC).

endurar, vb. (do lat. indurare). Endurecer; 
tornar duro. Formas: endurado (VC, 2); 
endurados (VC, 1); endurou (VC, 1). 
Contextos: «mas senteste endurado em 
aueres questa memoria delle» (VC); «e 
que o corpo bruto e endurado se acenda» 
(VC); «Estem mais em sua infieldade 
endurados segũdo se mostra que foy 
cõprido em aqueste çego» (VC); «assy 
como endurou o coraçom de pharao» 
(VC).

endurecer, vb. (do lat. indurescere). Tornar 
duro; enrijecer; obstinar-se. Formas: 
ẽdureçida (S, 1); ẽduriçido (S, 2); 
emdureçidos (VC, 3); emdurescidos (EE, 
1); emduriçido (S, 1); endureçendoo 
(VC, 1); endureçida (VC, 2); endureçido 
(VC, 2); endureçidos (VC, 2); fosse 
endureçido (VC, 1); sam endurecidos 
(VC, 1). Contextos: «saluo se a uise assy 
ẽdureçida» (S); «e ẽduriçido defendy 
ho mal que avia feyto» (S); «sam assy 
emdureçidos em sua mallicia» (VC); 
«e assy ficam emdurescidos em seus 
pecados» (EE); «A ssegũda o que he 
abstinado e emduriçido na vontade de 
nũca sse arrepender» (S); «A quarta 
cousa que lhe faz he que o faz surdo 
endureçendoo pera ouuir a palaura de 
deus» (VC); «E ygualla ou cõpara a 
sua geeraçõ peruersa e endureçida aos 
moços que braadã em a praça» (VC); 
«tees o coraçõ endureçido açerca dos 
tormentos» (VC); «E por aquesto se 
afastaua Jhesu delles como de engratos 
e obstinados que quer dizer endureçidos» 
(VC); «permeteo que fosse endureçido» 
(VC); «e com todo esto sam endurecidos 
em seus pecados» (VC).

endurecimento, subs. (de endurecer + 
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-mento). Ato ou efeito de endurecer; 
dureza; insensibilidade. Formas: 
endureçimẽto (VC, 1). Contexto: 
«e çercado darredor de muro de 
endureçimẽto e çarrado per fechadura 
de pertinaçia» (VC).

endurentado, subs. (do part. de enduran-
tar). Endurecido. Formas: emdurẽtados 
(EE, 1); endurentado (EE, 1). Contexto: 
«estes som os emdurẽtados e reuees por 
soberba» (EE).

endurentar, vb. (de em- + duro + -entar). 
Endurecer. Formas: em durẽtou (VC, 1); 
emdurentados (EE, 1); emdurẽta (VC, 
1); endurentã (VC, 1); endurẽtã (VC, 1); 
endurẽtado (VC, 2); endurẽtados (VC, 
1). Contextos: «assi como se diz que em 
durẽtou o coraçõ de pharao» (VC); «e os 
maaos emdurentados na maa vontade» 
(EE); «e emdurẽta aquelle que lhe apraz» 
(VC); «Os primeiros som aquelles que 
endurentã os coraçoões com maaos 
pensamentos» (VC); «assi os maaos 
amehude se endurẽtã mais e pejorã 
dãpnãdo se» (VC); «este he obstinado e 
endurẽtado de pecado ẽ pecado» (VC); 
«e os corações endurẽtados contra 
Christo serã amollentados» (VC)

endústria, subs. O mesmo que indústria. 
Formas: endustria (VC, 1; EE, 1). 
Contextos: «mas nõ cõ studo ou 
endustria escondida» (VC); «por natural 
endustria» (EE).

enduzedor, subs. O mesmo que induzidor. 
Formas: enduzedor (VC, 2). Contextos: 
«lhe poynham fama de enduzedor e 
enganador» (VC); «e assy agora bem se 
pode verificar que Christo era enganador 
e enduzedor» (VC).

enduzer, vb. o mesmo que induzir. 
Formas: ẽdusesẽ (TC, 1); ẽduzẽdo 
(S, 1); ẽduzer (VC, 1); ẽduzera (VC, 
1); ẽduzese (VC, 2); emduzer (VC, 1); 
endussesse (VC, 3); enduzemos (VC, 1); 
enduzendo (VC, 3); enduzendoo (VC, 
1); enduzeo (VC, 2); enduzeos (VC, 
1); enduzer (S, 1; VC, 15); enduzera 

(VC, 1); enduzerao (VC, 1); enduzerẽ 
(VC, 1); enduzerõ (VC, 1). Contextos: 
«Que fezesem iũtar todo o poboo e que 
chamasem Naboth ãte sy e que ẽdusesẽ 
duas testemunhas falsas que o acusasẽ» 
(TC); «Pequey por loxuria ẽ ha boca 
ẽduzẽdo e ẽçendẽdo alguũs homens 
e molheres en loxuria» (S); «porque 
seu officio he ẽduzer os outros a bẽ» 
(VC); «a qual cousa ẽduzera os iudeus» 
(VC); «e que a oraçõ alta e cõ clamor 
ẽduzese Christo a fazer grãde millagre» 
(VC); «e que mais queyram emduzer o 
coraçom humanal» (VC); «mester era 
que os endussesse per semelhanças de 
cousas palpauees e sensiues» (VC); 
«Em leuar elle a cruz enduzemos ao 
auermos de seguir» (VC); «Talhauam os 
hereges enduzendo e acarretando contra 
ella desuayrados entendimẽtos» (VC); 
«Primeiramẽte enduzendoo a alguũ 
bem» (VC); «as cousas do proximo 
enduzeo a mal» (VC); «e enduzeo 
os primeyros padres Adam e Eua a 
passarem o precepto» (VC); «enduzeos e 
de moueos em parte a cobijça» (VC); «e 
sse for para os herejes e enduzer a outros 
aa heresia» (S); «per exemplo enduzera 
a auer conhoçimẽto» (VC); «e leuarao e 
enduzerao para hyr ao saluador» (VC); 
«porque por enduzerẽ o poboo que dessẽ 
e offereçessẽ» (VC); «porque nõ se 
creesse que por a sabedoria mũdanal que 
sabiã enduzerõ o mũdo» (VC).

enduzidor, subs. O mesmo que induzidor. 
Formas: ẽduzidores (S, 1). Contextos: 
«quaees forõ os medeaneiros, ou 
mesajeiros, ou ẽduzidores» (S).

enduzimento, subs. O mesmo que indu-
zimento. Formas: ẽduzimẽtos (VC, 1); 
emduzimẽto (S, 1); enduzimento (VC, 
3); enduzimentos (VC, 3); enduzimẽto 
(S, 1; VC, 3); enduzimẽtos (VC, 2). 
Contextos: «os ẽduzimẽtos dos de-
monios e as fremosuras das cousas 
tẽporaaes» (VC); «satisfaçon he atalhar 
e quitar as cousas e começos dos pecados 
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e nõ dar logar ao emduzimẽto delles» 
(S); «vigiemos guardãdo as portas dos 
coraçoões que nõ entre por ellas o endu-
zimento do jnmijgo antijgo» (VC); «per 
requerimentos e enduzimentos arteyros» 
(VC); «he lãçar homẽ de si a causa e 
ocasiõ do enduzimẽto dos pecados» (S); 
«consentio aos requirimẽtos e aamoesta-
ções ou enduzimẽtos do dyaboo» (VC).

enduzir, vb. O mesmo que induzir. 
Formas: ẽduzia (VC, 1); ẽduzy (S, 1); 
emduzẽ (VC, 1); emduzen (S, 1); enduse 
(VC, 1); endusse (VC, 3); enduz (VC, 
2); enduze (VC, 9); enduzẽ (S, 1; VC, 
4); enduze os (VC, 3); enduzẽdo (VC, 
3); enduzẽdoo (VC, 2); enduzellos (VC, 
1); enduzem (VC, 2); enduzes (VC, 1); 
enduzia (S, 1; VC, 6); enduziã (VC, 2); 
enduziaa (VC, 1); enduziam (VC, 1); 
enduzidas (VC, 1); enduzidos (VC, 2); 
enduzio (S, 1); enduzir (S, 2); enduzira 
(VC, 1); enduzise (S, 1); enduzissem 
(S, 1); eram enduzidos (VC, 1); he 
enduzido (VC, 1); seer ẽduzidos (VC, 
1); seer enduzidos (VC, 1); seja enduzido 
(VC, 1); sõ ẽduzidos (S, 1). Contextos: 
«e os ẽduzia a fazer esmollas» (VC); 
«e asçẽdy e ẽduzy a loxuria muytas 
molheres» (S); «mas ante se te acarretã 
e emduzẽ a algũa cousa que seja cõtra 
a ffe» (VC); «E estas coussas e cada 
hũa dellas emduzen ao homen a ver 
contriçom e arrependimento de sseus 
pecados» (S); «Assi o enduse a gloria 
inuisiuel de Christo» (VC); «Caym cõ 
palauras doçes endusse seu jrmaão e 
o leuou cõsigo» (VC); «enduz aquello 
que diz e he scripto» (VC); «e enduze 
os peccadores aa peendẽça» (VC); «e 
enduzẽ aa ssua parte seer perjuro» (S); 
«enduze os per cõseguinte a ello» (VC); 
«e enduzẽdo per aquesto os imijgoos 
que o perseguyam que tornassem aa 
fe» (VC); «enduzẽdoo e trazendo aa 
judaria nõ por obra de misericordia» 
(VC); «e enduzellos pera samctidade 
e pera virtude» (VC); «prometẽ a vida 

eternal e enduzem os homẽs a ella» 
(VC); «quando enduzes em mal o teu 
proximo» (VC); «aos que taes cousas 
diziam e as afirmey e ha outros enduzia 
pera as ouuir» (S); «os phariseos enduziã 
aquesto e o tirauã a mal» (VC); «e 
enduziaa benignamente que nõ temesse» 
(VC); «dos quaaes enduziam a pagar as 
dizimas» (VC); «(nom enbarguãdo que 
veessem muytas testimunhas falsas) 
enduzidas para aquello» (VC); «per 
cujos exẽplos nos somos prouocados 
e enduzidos» (VC); «per sua vontade 
ou per mãdamento ou quẽ no enduzio» 
(S); «E deue enduzir ao pecador por 
boas palauras» (S); «Quẽ nos cõuidara 
ou enduzira que ajamos prazer ou 
louuor nosso?» (VC); «e enduzise 
algũa molher para que casase cõ elle» 
(S); «Pero sse emadesse taaes palauras 
que nõ mudassem ha significaçom nem 
enduzissem en error ou fosen ditas por 
deuaçom» (S); «per a qual os homẽs 
eram enduzidos aa ffe» (VC); «E pera 
aquesto he enduzido todo christaão em as 
suso dictas palauras» (VC); «porque por 
aquella podiã seer ẽduzidos aa fe» (VC); 
«nom consentamos pero seer enduzidos 
e leuados ao mal da culpa» (VC); «mas 
per o teu bõo spiritu eu seja enduzido a 
todas cousas que som prazentes aa tua 
voontade» (VC); «asy hos que ẽ este 
mundo andam erados e fora de caminho 
sõ ẽduzidos e guiados pola virgẽ Maria».

enemigo, subs. (do lat. inimicu-m). 
O mesmo que inimigo: adversário; 
contrário. Formas: enemygos (S, 1). 
Contexto: «e asi como se se temese de 
seus enemygos e de rroubadores» (S).

enexo, adj. O mesmo que anexo. Formas: 
enexa (S, 1). Contexto: «E esta ordẽ ha 
enexa castidade» (S).

enfadamento, subs. (de enfadar + -mento). 
Ato ou efeito de enfadar; aborrecimento; 
enfado. Formas: ẽfadamento (TC, 1); 
em fadamemto (VC, 1); emfadamento 
(VC, 2); emfadamẽto (TC, 1; VC, 1); 
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enfadamento (VC, 5); enfadamentos 
(VC, 1);  enfadamẽto (VC, 12); 
enfadamẽtos (VC, 2); enffadamentos 
(VC, 1) ;  enffadamẽto (VC, 1) ; 
enffadamẽtos (VC, 1). Contextos: 
«Primeyramente se segue ẽfadamento 
de bem fazer» (TC); «e no caminho em 
fadamemto e cansaço» (VC); «Consijra 
agora quanto emfadamento seria a 
Christo seer assy leuado e tragido de huũ 
juiz a outro» (VC); «Outrosy me uem 
fastio e emfadamẽto em tal guysa que 
nõ ueio a ora que aia de acabar de rezar» 
(TC); «porẽ porque alguũ nõ falleça por 
emfadamẽto depois que começar o bẽ» 
(VC); «ou enfadamento ou nojo» (VC); 
«dos enfadamentos do andar» (VC); «e 
encamjnhar a nossa voõtade e teençõ sem 
enfadamẽto aas cousas deçima» (VC); 
«Iesu muj piadoso que trabalhas nas 
preeguaçoões e enfadamẽtos em andar 
de huũs loguares a outros e doestos» 
(VC); «onde cessã todallas doores e 
enffadamentos» (VC); «scõdeos de 
fundo do vagar e priguiça e enffadamẽto» 
(VC); «e a graça que lhe fora dada leixou 
ha perder cõ enffadamẽtos e priguiça e 
occupaçoões» (VC).

enfadar, vb. (do lat. enfatuare). Causar 
enfado; aborrecer; incomodar. Formas: 
ẽfadã (VC, 1); ẽfadado (VC, 2); ẽfadãdo 
se (VC, 1); ẽfadamos (VC, 1); ẽfadaua 
(VC, 1); em fadado (VC, 1); emfadado 
(VC, 2); emfadam (VC, 1); emfadamos 
(VC, 1); emfade (VC, 1); emfades (VC, 
1); emffadar (VC, 1); enfada (VC, 3); 
enfadã (VC, 1); enfadada (VC, 1); 
enfadado (VC, 3); enfadãdo (VC, 1); 
enfadados (VC, 2); enfadar (VC, 1); 
enfadara (VC, 1); enfadaras (VC, 1); 
enfadãse (VC, 1); enfadauã (VC, 1); 
enfades (VC, 3); enffadado (VC, 2); for 
emfadado (VC, 1); fosse enfadado (VC, 
1); infadados (VC, 1); seja enfadada (VC, 
1); star emfadado (VC, 1). Contextos: 
«asinha se ẽfadã da boõa obra» (VC); 
«ẽfadãdo se nas booas obras» (VC); «E 

doesta o seruo priguiçoso que ẽfadãdo 
se nas booas obras» (VC); «e nõ nos 
ẽfadamos de escarneçer» (VC); «e ajnda 
cõ todo aquesto nõ se ẽfadaua» (VC); «ja 
em fadado dos judeos disselhes» (VC); 
«e o achou emfadado do jejuum» (VC); 
«e nom se emfadam som bem reçebidos 
de Christo» (VC); «por hũa palaura soo 
que nos seja dicta nos emfadamos e 
anojamos e caymos» (VC); «que nõ leixe 
nem se emfade de fazer misericordia e 
largueza» (VC); «e nom te emfades tu 
star em seu seruiço» (VC); «mas porque 
reçeauam de o agrauar e emffadar com 
afficamento» (VC); «diz que se se alguẽ 
enfada do louuor de deus. este ha en 
sy certa experiencia que nõ tem em 
sy o spiritu sancto» (VC); «nas boõas 
cousas que começã asinha se enfadã 
nas auersidades» (VC); «e stãdo como 
enfadada cessou huũ pouco do trabalho 
do seruiço da casa» (VC); «e enfadado 
foge lhe descansa e folgua» (VC); 
«outrossy nõ se steuessem aly mujto 
enfadãdo» (VC); «e quebranto desta 
vida enfadados o pam do refresco» (VC); 
«e nũca cansar nẽ nos enfadar» (VC); 
«como esta te dara amor que te nunca 
enfadara pera o louuares» (VC); «se te 
ella gujar nom te enfadaras» (VC); «mas 
enfadãse e mingoã depois da quellas 
obras» (VC); «ou por que os caualleiros 
algozes se enfadauã de o guardar e 
destarem aly mujto» (VC); «porque 
nõ cansses no caminho ou te enfades» 
(VC); «e foy cansado e enffadado no 
caminho» (VC); «depois que aquelle 
que sobir for emfadado e cansado pare 
bem mentes a elle que o ajude» (VC); 
«Em como o senhor passasse aalẽ deste 
loguar e fosse enfadado e cãsado» (VC); 
«E finalmẽte infadados os principes 
e capitaães dos judeos» (VC); «que a 
voontade do homem justo seja enfadada 
antre os tormentos das temptaçoões» 
(VC); «tijnha causa ou razom de star 
emfadado» (VC).
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enfamação, subs. (do lat. infamatione-m). 
O mesmo que infamação: ato ou efeito 
de infamar; difamação. Formas: 
ẽfamaçõ (VC, 1); emfamaçoões (VC, 
1). Contextos: «lança em rostro alguũ 
pecado dalguẽ por sua ẽfamaçõ» (VC); 
«e que todollos vituperios e vergonhas 
e emfamaçoões mais do que se poderia 
penssar» (VC).

enfamado, subs. (do part. de infamar). 
O mesmo que infamado: aquele que 
é caluniado. Formas: enfamados 
(VC, 1). Contexto: «Cauidense pois 
os maldizentes e os enfamados dos 
proximos» (VC).

enfamar, vb. O mesmo que infamar. 
Formas: ẽfamado (VC, 1); emfamado 
(VC, 1); emfamar (VC, 1; C, 1); 
emfamauam (VC, 1); enfama (VC, 1); 
enfamã (VC, 1); enfamada (VC, 1); 
enfamar (VC, 4); enffamar (VC, 1); 
fora enfamada (VC, 1); fosse emfamado 
(VC, 1); fosse enfamado (VC, 1); he 
ẽfamado (VC, 1). Contextos: «se nõ 
porque quereis que fosse crucificado 
ou ẽfamado» (VC); «he muy longamẽte 
ou largua emfamado de perfioso e nom 
fiel» (VC); «posto que diga verdade 
como o fazem pollos emfamar» (C); 
«pois que emfamauam e injuriauam o 
spiritu sancto» (VC); «que enfama o 
seu proximo per detras» (VC); «e que 
enfamã e abaixã as obras do proximo» 
(VC); «pois que a madre do senhor fora 
desto enfamada» (VC); «per enfamar e 
maldizer dos boos» (VC); «trabalhauã 
se ou de as neguar ou de as enffamar 
per maa interpretaçom» (VC); «porque 
seendo assy leixada fora enfamada de 
torpe sospeita» (VC); «e fosse emfamado 
per a sua companhia» (VC); «porque 
Christo fosse enfamado per a companhia 
dos ladroões» (VC); «ou quando he 
ẽfamado por husar mal do que sabe» 
(VC).

enfame, adj. O mesmo que infame. 
Formas: ẽfames (TC, 1). Contexto: 

«sõ ẽfames e nõ podem dar testemunho 
nẽ podẽ demãdar nẽhuũ a iuyzio» (TC).

enfastar, vb. O mesmo que afastar. 
Formas: enfastados (VC, 1). Contexto: 
«ca elles nos detem aqui ençarrados e 
enfastados de tam grande bẽ» (VC).

enfastiar, vb. (de em- + fastio + -ar). 
Causar fastio; enjoar; aborrecer. 
Formas: ẽfastiar (VC, 1); em fastiado 
he (VC, 1). Contextos: «e na mesa que 
poynha Martha auia e ha muytas cousas 
que fazẽ ẽfastiar» (VC); «tãto mais em 
fastiado he de cousas de baixo» (VC).

enfaxar, vb. (de em- + faixa + -ar). O 
mesmo que enfaixar: envolver em 
faixas; ligar. Formas: enfaxaua (VC, 
1). Contextos: «o penssaua legaua 
apartaua ou enfaxaua os membros tẽrros 
delle» (VC).

enfeixar, vb. (de em- + feixe + -ar). Atar 
em feixe; enfardar. Formas: em feixã 
(VC, 1). Contextos: «atã ou em feixã as 
carreguas» (VC).

enfermar, vb. (do lat. infirmare). Adoecer. 
Formas: ẽfermar (TC, 2); emfermar 
(S, 1); emfermo (EE, 1); enfermã (S, 
2); enferman (S, 1); enfermar (S, 1; 
VC, 1). Contextos: «Se alguũ de uos 
outros ẽfermar chame os sacerdotes 
da egreia» (TC); «sse ho ssaçerdote 
emfermar depois da conssagraçom 
deue comungar» (S); «Quẽ adoeçe e eu 
nõ emfermo» (EE); «do qual todos os 
filhos que desçẽdẽ de Adam enfermã e 
geerã todolos malles» (S); «Ca asy como 
os rricos e de grande estado enferman 
algũuas vezes comendo manjares 
grossos e vijs» (S); «O que entre uos 
enfermar tragua os saçerdotes da ygreja 
e façan oraçom ssobre elle ũtandoo con 
oleo» (S); «nom era elle tal como agora 
som muytos que se veem enfermar os 
seus subditos» (VC).

enfermidade, subs. (do lat. infirmitate-m). 
Doença; debilidade corporal. Formas: 
ẽfermidade (S, 17; VC, 3; HV, 4; EE, 
1); ẽfermidades (S, 2; VC, 1; EE, 1); 
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ẽfermydade (S, 2); emfermidade (S, 4; 
TC, 1; VC, 1; HV, 1; EE, 2); emfermidades 
(S, 1; EE, 2); enfermidade (S, 17; 
VC, 14; HV, 8; EE, 3); enfermidades 
(VC, 7; EE, 4); enfermydade (EE, 1); 
enfermydades (VC, 1). Contextos: «E 
sse algũ ouuer ẽfermidade perpetua, asy 
como ydropesia ou outra semelhauel» 
(S); «aynda que muitas ẽfermidades 
aja» (S); «Ho sseptimo o que nõ sse quis 
bautizar ataa que ouue ẽfermydade de 
que temeo morrer» (S); «esta peçonha 
ou emfermidade ouuesem de curar» 
(TC); «Nom teemos prellado que nom 
possa auer compayxam de nossas 
emfermidades» (EE); «Morbus, quãdo 
a algũ recreçe enfermidade de gota ou 
paralitico, lepra ou outra ssemelhauel» 
(S); «de boa voontade me gabarey de 
minhas enfermidades» (EE); «das cousas 
de minha enfermydade me louuarey» 
(EE); «De grado me glorarey en minhas 
enfermydades» (VC).

enferir, vb. O mesmo que inferir. Formas: 
enfere (VC, 1). Contexto: «E quasy en 
cadahuũ dos capitollos do seu euangelho 
senpre enfere aquelle homẽ seer filho de 
deus» (VC).

enfermo, subs., adj. (do lat. infirmus, a, 
um). Doente. Formas: ẽferma (VC, 4); 
ẽfermas (VC, 1); ẽfermo (S, 16; TC, 2; 
VC, 11; EE, 1; RP, 2); ẽfermos (S, 7; 
VC, 14; C, 2; RP, 2); em ferma (VC, 
1); emferma (RP, 1); emfermas (VC, 1; 
EE, 1); emfermo (S, 6; TC, 3; VC, 12; 
EE, 1); emfermos (S, 6; TC, 5; VC, 5; 
HV, 1; C, 2; EE, 5); enferma (S, 1; VC, 
15; EE, 3); enfermas (VC, 2); enfermo 
(S, 23; TC, 1; VC, 49; EE, 1); enfermos 
(S, 11; TC, 1; VC, 55; HV, 1; EE, 10; 
RP, 4); enffermo (S, 1). Contextos: «e 
outra cousa ẽgeitou o moço sabedor o 
verbo o menino ẽ carne ẽferma e a carne 
tẽra» (VC); «em as quaaes jazia ẽferma» 
(VC); «(Entom em que se salgarõ) as 
gẽtes fracas e ẽfermas e minguadas de 
doutrina» (VC); «chame os sacerdotes 

da egreia e horẽ sobre o ẽfermo e ungano 
co holio sãcto» (TC); «empero ho ẽfermo 
vay caminho da morte» (RP); «Ergo he 
neçessario que todo ẽfermo se proueja de 
boõ fisico» (RP); «os ẽfermos soomẽte 
esguardã as ourinas» (RP); «andaua de 
casa em casa curãdo ẽfermos» (RP); 
«o guaffo significa a geeraçõ humanal 
em ferma per pecados» (VC); «nõ sinte 
sy ser ferida nẽ emferma» (RP); «Mas 
cousas emfermas do mundo escolheeo 
deus» (EE); «Item se alguũ for emfermo 
que nom possa receber a ostia com 
fraqueza partãna e dẽlhe della» (TC); 
«Item se o emfermo per uẽtura demandar 
clerigo para se confessar e amte que 
uenha morre ou se tolhe a fala absoluao 
depoys da morte» (TC); «aqueles que 
forem emfermos em guysa que nõ moirã 
sem ele» (TC); «socorer aos pobres 
mingados e lazerados e emfermos e 
encarcerados» (TC); «A quarta se foy aas 
albergarias uisitar os emfermos» (TC); «a 
qual natura enferma e aflaca ordenou» 
(S); «guarecẽ as almas enfermas cõ suas 
oraçoões» (VC); «Quando o fermo iouer 
enfermo de morte, e pede peẽdemça, o 
sacerdote deue deuidir a peemdença» 
(TC); «Visytar os enfermos» (TC); «Eu 
som feyto enfermo com os enfermos 
pera que gaanhasse os enfermos» (EE); 
«quãdo visitã os enfermos deuem de 
star afastados delles» (RP); «nuu e 
cobristesme; enffermo e visitastesme» 
(S).

enferno, subs. O mesmo que inferno. 
Formas: ẽferno (EE, 1); enferno (VC, 
3). Contextos: «como esteuesse no 
ẽferno nos tormẽtos» (EE); «çesse a 
voõtade propria e nõ auera hy enferno» 
(VC); «auera o pecador dobrada pena no 
enferno» (VC).

enfestulecer, vb. (de em- + fístula + 
-ecer). O mesmo que enfistulecer: 
fistular; abrir fístula; ulcerar. Formas: 
enfestulleça (VC, 1); enfestulleçã (VC, 
1). Contextos: «e deso my sollape e 
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arebente ou enfestulleça» (VC); «por 
tal que os subditos nõ enfestulleçã e se 
façam vlçurosos» (VC).

enfeuzar, vb. (de em- + fiúza + -ar). 
Ajustar; contratar. Formas: enfeuzaste 
(VC, 1). Contexto: «tu primeiramẽte 
per a manhaã me enfeuzaste para tua 
vinha» (VC).

enfiel, subs., adj. O mesmo que infiel. 
Formas: ẽfiel (S, 1); emfees (S, 1); 
emfiees (S, 1; VC, 1); enfiees (S, 2; VC, 
1); enfiel (S, 3). Contextos: «assy como 
sse fose hereje ou ẽfiel» (S); «diz que 
os taees som emfees» (S); «A segũda se 
ouuesse perseguiçom de mouros ou de 
emfiees» (S); «scãdalizamos os gẽtios 
e enfiees» (VC); «ca melhor he dalo a 
christaão que a enfiel e ao que non he 
christaão saluo se for seu padre» (S).

enfieldade, subs. O mesmo que infieldade. 
Formas: ẽfieldade (VC, 1); emfieldade 
(VC, 1). Contextos: «De si pousa a 
causa da sua ẽfieldade .s. porque reçebiã 
e buscauã a gloria e louuor humanal» 
(VC); «Mayor emfieldade he nõ reçeber 
Christo seendo vijmdo que nõ creer que 
auia de vijr» (VC).

enfim, adv. (de em + fim). Por último; 
finalmente. Formas: ẽfim (S, 1). 
Contexto: «e ẽfim as que som açerqua 
da entẽçom» (S).

enfingidamente, adv. O mesmo que 
infingidamente. Formas: ẽfingidamẽte 
(S, 1; VC, 1). Contextos: «duuidando 
ou ẽfingidamẽte mentindo» (S); «e 
mostraua ẽfingidamẽte que o ouuia de 
bõa mẽte» (VC).

enfingidor, subs. O mesmo que infingidor. 
Formas: ẽfingidor (VC, 1); ẽfingidores 
(VC, 1). Contextos: «(ergo tu ypocrita) 
.s. ẽfingidor e representador de pesoa 
alhea» (VC); «assy como ẽfingidores que 
se mostrã e querẽ seer iustos aquelles que 
nõ som» (VC).

enfingimento , subs.  O mesmo que 
infingimento. Formas: ẽfingimento 
(VC, 1); emfingimento (VC, 2); 

enfingimẽto (VC, 2). Contextos: «e 
que eu sem ẽfingimento sigua a ty 
verdadeiro meestre» (VC); «Nom 
por vaão emfingimento assy como os 
ypocritas» (VC); «nõ ha hy cousa algũa 
que tanto tire o bem fora de seus termos 
como he o enfingimẽto» (VC).

enfingir, vb. O mesmo que infingir. 
Formas: ẽfĩgẽ (TC, 1); ẽfĩgem (TC, 1); 
ẽfingese (TC, 1); ẽfingida (VC, 2); em 
fijngindo (VC, 1); emfinge (TC, 1; VC, 
1); emfingẽ (VC, 1); emfingida (VC, 
1); enfingẽ (VC, 1); enfingem (VC, 1). 
Contextos: «Porque estes que ẽfĩgẽ 
este saber ueemolos que som homes e 
molheres uiis» (TC); «Nem os dizentes 
nem outros que se ẽfĩgem que o sabem» 
(TC); «Huũ homẽ uẽ pera te ferir e 
ẽfingese muyto pera te matar» (TC); «que 
eu me cauyde do formẽto da ensinãça 
peruersa e da justiça ẽfingida e da maa 
obra» (VC); «Os ypocritas dizem ou 
fazẽ esto defeito em fijngindo aa defora 
sanctidade em presença do poboo» (VC); 
«se emfinge ou fingeo per rezom das 
riquezas ou do linhagem» (TC); «porque 
por auerem o fauor do poboo emfingẽ 
que cõdẽpnã e auorresçem os maaos 
feitos» (VC); «assy que comete outros 
este ou nom sabe fazer peendença. ou a 
faz emfingida» (VC); «mostrã simpleza 
e enfingẽ mansidoõ» (VC); «Muytos 
ha hy e mayormente os relligiosos 
teem maneyra que se enfingem que nõ 
cobijçam de auer dignidades» (VC).

enfirmar, vb. O mesmo que afirmar. 
Formas: enfirmãdo (VC, 1). Contexto: 
«e enfirmãdo a verdade possa firmemẽte 
perseuerar e por ello soportar ledamente 
os odios e aduersidades dos homẽs» 
(VC).

enfirmar 2, vb. O mesmo que enfermar. 
Formas: enfirma (VC, 2). Contextos: 
«Enfirma ou adoeçe alguũ antre vos 
outros chame e traga os sacerdotes» 
(VC); «porque em ella nõ ficou cousa 
algũa passiuel nẽ enfirma. de tal maneira 
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que ella seja aquella meesma essencia» 
(VC).

enfirmidade ,  subs.  O mesmo que 
enfermidade. Formas: ẽfirmidade 
(VC, 7); ẽfirmidades (TC, 2; VC, 
5); emfirmidade (TC, 2; VC, 5); 
emfirmidades (TC, 1; VC, 1); enfirmidade 
(VC, 23; HV, 2); enfirmidades (VC, 15). 
Contextos: «ẽfirmidade do spiritu 
maligno que lhe viera de Sathanas» 
(VC); «Porque estes curã as ẽfirmidades 
ou he que as curã per Deus ou pelo 
demo ou per sy» (TC); «Se deseiaste 
emfirmidade, ou alguũ outro mal e 
alguũs por auer uingãça de alguũ noio 
que te fezesse» (TC); «Outrosy peca 
todo aquel que os nom uisita nas suas 
emfirmidades» (TC); «E tinha esta 
molher spiritu de enfirmidade por que 
quanto a as cousas spirituaaes enferma 
era» (VC); «Ex que faz pois deus cõ 
aquelles que som em perijgo de qualquer 
destas enfirmidades» (VC).

enfirmo, subs. O mesmo que enfermo. 
Formas: enfirmos (VC, 1). Contexto: 
«Muytos enfirmos stauã ally mas huũ 
soo foy saão» (VC).

enflamar, vb. O mesmo que inflamar. 
Formas:  ẽf lamãdonos (VC, 1); 
emflamado (VC, 1); emflamar (VC, 
1); emflamara (VC, 1); emflamaste 
(VC, 1); enflama (VC, 1); enflamaallos 
(VC, 1); enflamada (VC, 1); enflamado 
(VC, 2); enflamaua (VC, 1); enflame 
(VC, 1); enflamome (VC, 1); enflamou 
se (VC, 1). Contextos: «e o outro em 
holocausto e ẽçẽçayro ẽflamãdonos 
e ençẽdendonos no amor das cousas 
celestriaaes» (VC); «mas staua vestido 
e emflamado de queentura damor» (VC); 
«e que tem este desejo nẽ pode emflamar 
e alleuantar com as riquezas e beẽs deste 
mundo» (VC); «assy como fogo diuinal 
que emflamara a tua voontade» (VC); 
«e emflamaste os seus coraçoões em 
teu amor» (VC); «por o amor que os 
açẽde e enflama como nõ deue» (VC); 

«e ajnda enflamaallos em seu amor» 
(VC); «he accendida ẽ seu amor e 
enflamada» (VC); «e se vires enflamado 
o teu coraçõ: faze o sinal da cruz no 
teu peito» (VC); «e com huũ ardor 
enflamado hũa muy grande tocha de teu 
louuor» (VC); «e enflamaua ho coraçõ 
e o corpo» (VC); «e alumee cõ o lume 
do teu conhoçimẽto enflame no ardor do 
teu amorio» (VC); «mas enflamome com 
fogos muy ardentes» (VC); «e enflamou 
se ou se açendeo em chama» (VC).

enf laquecer ,  vb .  O  mesmo  que 
enfraquecer. Formas: emflaqueçer (VC, 
1); enflaqueço (VC, 1). Contextos: «e 
sem despeza atees padeçer fame e sem 
cauallos ou bestas atees emflaqueçer 
e cansar» (VC); «e com amor de Jesu 
enflaqueço» (VC).

enflorecente, adj. (do lat. inflorescente-m, 
part. presente de inflorescere). O mesmo 
que enflorescente: que floresce. Formas: 
enfloreçentes (VC, 1). Contexto: «e 
a voz da tortore foy ouuida. as vinhas 
enfloreçentes derõ odor» (VC).

enflorecer, vb. (do lat. inflorescere). 
O mesmo que enflorescer: florescer; 
crescer. Formas: ẽfloreçe (VC, 1); 
ẽfloreçẽ (VC, 1); ẽfloreçeria (VC, 1); 
emfloreçe (VC, 1); emfloreçeo (VC, 
3); emflorecesse (VC, 1); emfloreçidas 
(EE, 1); enfloreça (VC, 2); enfloreçe 
(VC, 2); enfloreçẽ (EE, 1); enfloreçeo 
(VC, 2); enfloreçer (VC, 3). Contextos: 
«algũas vezes ẽfloreçe em nos algũas 
vezes faz fruito» (VC); «O tempo de 
louuor dos maaos sempre he em o 
presente onde os maaos ẽfloreçẽ» (VC); 
«Assi mesmo se a clerezia e sacerdotes 
fossem inteiramente saãos toda a ygreja 
ou christaandade ẽfloreçeria» (VC); 
«quando a fror emfloreçe ou enverdeçe» 
(VC); «a ygreja emfloreçeo em a morte 
dos martires» (VC); «E como na vara de 
Joseph logo emflorecesse e na ponta della 
logo se pousasse hũa poomba» (VC); 
«As vinhas emfloreçidas» (EE); «que 
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enfloreça cõ aluura de ignoçencia» (VC); 
«mas onde a sanctidade enfloreçe» (VC); 
«em aquella regiom queẽte as aruores 
mais çedo enfloreçẽ» (EE); «a qual 
enfloreçeo em sua natiuidade» (VC); «E 
pois se qualquer justo enfloreçer assy 
como sol» (VC).

enfluência, subs. O mesmo que influência. 
Formas: ẽfluẽcia (VC, 1); emfluẽcia 
(VC, 1); enfluẽcia (VC, 1). Contextos: 
«poõe deus o cõto ou ystoria em que 
demostra a ẽfluẽcia da largueza diuinal» 
(VC); «mas porque elles som treeuosos 
e se tiram da emfluẽcia da luz diuinal 
ou do verbo» (VC); «e he a deus ygual 
em dar graça aos homẽs e enfluẽcia de 
sanctidade» (VC).

enforcado, subs. (do part. de enforcar). 
Morto por enforcamento. Formas: 
emforcados (VC, 1); enforcados (VC, 
3). Contextos: «porque os outros 
emforcados e que padeçiam no lenho 
auyam morte perlonguada» (VC); «pera 
cortarẽ as pernas aaquelles enforcados 
por morrerem mais aginha» (VC); «que 
os corpos mortos dos enforcados nom 
steuessem nas forcas atees em outro 
dia» (VC).

enforcar, vb. (de em- + forca + -ar). 
Suspender provocando a asfixia. 
Formas: ẽforcado (VC, 1); ẽforcar 
(VC, 1; HV, 1); ẽforcou (EE, 1); ẽforque 
(VC, 1); emforcado (VC, 1); emforcando 
(VC, 1); enforca (VC, 1); enforcã (VC, 
1); enforcado (VC, 5); enforcados (VC, 
1); enforcam (VC, 1); enforcan (S, 
1); enforcar (S, 1; VC, 7); enforcarem 
(VC, 1); enforcauã (VC, 1); enforcou 
(VC, 3; EE, 1); enforquem (EE, 1); era 
emforcado (VC, 1); for emforcado (VC, 
1); he enforcado (VC, 2); seer emforcado 
(VC, 1); seer enforcado (VC, 2); som 
enforcados (VC, 1); star enforcado (VC, 
1); staua enforcada (VC, 1). Contextos: 
«Itẽ por que aquesta maneira de morte de 
seer alleuãtado e ẽforcado ẽ alto» (VC); 
«e que os lançarõ no tẽplo de Salamõ e 

que se fora ẽforcar» (HV); «depois que 
Judas se ẽforcou Mathias foy socessor 
seu no apostollado» (EE); «entõ leua 
elle a corda cõ que se ẽforque» (VC); «e 
lançado fora e emforcado como ladrom» 
(VC); «Antiocho emforcando os da terra 
de Madiã» (VC); «hũa corda per que 
enforca os auarentos» (VC); «porque 
esta he dos ladroões que enforcã» (VC); 
«e depois na cruz enforcado» (VC); «e a 
terceira dos sacerdotes e anciaãos que aly 
eram e quarta dos ladroões enforcados» 
(VC); «E aquelles se enforcam com 
Judas» (VC); «algũas vezes os enforcan 
e matam por muy pequeno delicto» 
(S); «Hos que ouuesen de enforcar ou 
degolar» (S); «Porque tal he aquelle que 
acreçẽta pecados a pecados como aquelle 
que legua huũ baraço cõ outro pera o 
enforcarem» (VC); «E porque degollauã 
e enforcauã aly os malfectores» (VC); 
«e se enforcou, segundo se diz e lee» 
(EE); «porque non ho enforquem» (EE); 
«porque em elle era emforcado» (VC); 
«Porque se o corpo for emforcado na 
cruz da peendença. entom sera liure a 
alma de morte» (VC); «e quando quer 
que he enforcado e crucificado» (VC); 
«esto he que por seer emforcado ou 
justiçado» (VC); «por fazer deferẽça 
da sua morte aa morte dos outros que 
som enforcados em as forcas» (VC); 
«quãdo me virdes star enforcado ou 
pendurado na cruz nom pensees que som 
homẽ soomente» (VC); «como staua 
enforcada antre dous ladroões» (VC).

enforçar, vb. (de em- + forçar). Reforçar; 
fortalecer. Formas: enforçar (VC, 1). 
Contexto: «Caae alguem em pecado: ou 
ajnda mais digo que se correo huũ para 
o braço para se enforçar desesperãdo» 
(VC).

enformação, subs. (do lat. informatione-m). 
O mesmo que informação: ato ou efeito 
de informar. Formas: ẽformaçam 
(HV, 1); ẽformaçõ (VC, 2; EE, 1); 
emformaçã (C, 1); emformaçam (C, 3); 
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emformaçõ (VC, 3); emformaçom (VC, 
2); enformaçã (VC, 1); enformaçam (EE, 
1); enformaçõ (VC, 12); enformaçom 
(S, 2; VC, 2); enformaçon (S, 1). 
Contextos: «som creẽça da sancta ffe 
catolica e ẽformaçam das suas almas» 
(HV); «(suas esmollas cõtara) para 
ẽformaçõ delles» (EE); «E por que nos 
auemos ora por çerta emformaçã» (C); 
«Item teendo çerta emformaçam como 
nesta çidade» (C); «ensinar aqueles que 
viessem a elle e darlhes emformaçõ de 
Christo» (VC); «Por nossa emformaçom 
e ensinança nom quis Christo hyr ao 
filho do regulo» (VC); «O terçeyro he 
enformaçã e ensinança» (VC); «(fazẽdo 
bẽ) quãto aa enformaçam do pouoo» 
(EE); «Açerca da segũda cousa pooẽ 
enformaçõ ou ensinança de tres guisas» 
(VC); «Enssynamẽto ou enformaçom ou 
doutrina» (S); «ou cuyde outras cousas 
segundo lhe deos der enformaçom e 
inspiraçom» (VC); «A premeyra pera 
enformaçon dos artigos da fe» (S).

enformar, vb. (do lat. informare). Dar 
forma a; desenvolver; ensinar; informar. 
Formas: ẽformada (VC, 1); ẽformado 
(S, 1); ẽformãdo (EE, 1); ẽformãdo as 
(VC, 1); ẽformam (S, 1); ẽformar (S, 
4); ẽformarse (S, 1); ẽformasse (VC, 
1); ẽformẽ (VC, 1); ẽformes (VC, 1); 
ẽformou (VC, 4); ẽformou os (VC, 
1); ẽformouo (VC, 1); em forma (VC, 
1); em formou (VC, 1); emforma (S, 
1); emformado (S, 1; C, 5); emformar 
(S, 2; VC, 4); emformares (VC, 1); 
emformasse (VC, 1); emformey (EE, 
2); emformou nos (VC, 1); enforma (S, 
2; VC, 1); enformã (VC, 1); enformada 
(VC, 3); enformado (VC, 2); enformados 
(VC, 3); enformallos (VC, 1); enformar 
(S, 3; VC, 9; EE, 1); enformarlos (S, 1); 
enformauã (VC, 1); enformemos (VC, 
2); enformou (VC, 3); estar enformado 
(S, 1); for enformado (S, 1); fora 
emformado (VC, 1); fossem enformados 
(S, 1; VC, 1); foy emformado (VC, 1); 

he enformado (S, 1); seendo emformados 
(C, 1); seendo enformado (VC, 1); seer 
ẽformado (VC, 1); seer emformado 
(S, 2); seer enformado (S, 2); seerem 
emformados (VC, 1); sejam ẽformados 
(S, 1); sejamos ẽfarmados (VC, 1); som 
ẽformados (VC, 1); som emformados 
(VC, 1); som enformados (VC, 2); somos 
emformados (C, 1); somos emformado 
(C, 3); somos enformado (C, 1); somos 
enformados (VC, 2). Contextos: «a qual 
he auida per ffe ẽformada per caridade» 
(VC); «e por esto o que ha de rreçeber 
esta orden ẽformado pello arçediago» 
(S); «ensynando e ẽformãdo ao homem» 
(EE); «e as ẽsinassem primeiro ẽformãdo 
as ẽ a ffe» (VC); «que quer dizer que 
ẽformam os custumes que os homens 
deuem auer acerca de Deus» (S); «O 
padrinho ha de ẽformar ao afilhado 
en no patre noster e nos artijgos da 
ffe» (S); «E este dom da sciencia he 
enderemçar ao homẽ suas obras aa 
regra e rrezom que Deus ordenou e 
pera ẽformarse com elle» (VC); «e 
porque ẽformasse nossa paciẽcia» 
(VC); «que veẽ a ti por teu proueito e 
porque te ẽformẽ» (VC); «que allumees 
a minha alma e ẽformes minha vontade» 
(VC); «em a qual cousa ẽformou os 
preeguadores» (VC); «e ẽformou os 
das cousas que neçessarias» (VC); «e 
mais ẽformouo de toda vijnda que elle 
faz a este mundo» (VC); «quando em 
forma aquella meesma alma de todallas 
virtudes e doões» (VC); «Segundo Beda 
de outra maneyra em formou o angeo a 
Joseph» (VC); «E por esta rrenunçiaçõ 
sse emsina e emforma na vida que ha de 
fazer» (S); «Emformado ho catecomino 
como deue creer em Deus e gardar os 
seus mandamẽtos» (S); «Item por quanto 
somos ora emformado per os visitadores 
que atee qui forom neste bispado» (C); 
«e deue emformar ssua conçiemçia» 
(S); «por tal que da morte resurgisses aa 
vida por emformares e ensinares os teus 
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escolhidos» (VC); «E por tal que elle 
sufficiẽtemẽte emformasse os homẽs. e 
por nom cessar a seruir a deus» (VC); 
«Seede meus remedadores e aguarday 
aaquelles que assy andam como vos 
emformey» (EE); «e callandose per 
a boca emformou nos per obra e per 
exemplo» (VC); «e se enforma em boas 
obras e se arma cõtra os pecados» (S); 
«aquelles que se mudã e enformã em 
o cõtrairo destas cousas» (VC); «por 
auerdes fe enformada cõ caridade» 
(VC); «E porque Philippe nom era 
perfeitamẽte enformado» (VC); «per 
sua doctrina fossem mais enformados e 
auisados» (VC); «era vindo a enformar 
e emsynar nos» (EE); «deuẽ ensynar 
a seu pouoo e a seus subditos a ffe e 
creença de Jhesu Christo e enformarlos 
en os mandamẽtos de Deus» (S); «e per 
elle se enformauã e fundauã em a ffe» 
(VC); «e preeguemos e enformemos ou 
ensinemos os outros» (VC); «e per seu 
exẽplo nos enformou» (VC); «significa 
que deue estar enformado ẽ a ffe e 
dura» (S); «Despois que aquelle que 
ha de rreçeber a ffe de Jhesu Christo 
for enformado em os artigos da ffe» 
(S); «porque sufficientemente fora 
emformado de Jhesu que elle era o 
verdadeyro Christo» (VC); «E outrosi 
pera que ouuissem e fossem enformados 
ẽ a fe e crẽça daquelles que son de estado 
clerical» (S); «E leixou a cauallaria e 
foy emformado per os apostollos» (VC); 
«E o que rreçebe esta ordem despoys 
que he enformado pello bispo» (S); 
«Item seendo emformados que algũas 
pessoas assy eclesiasticas como leigas 
maliçiosamẽte por empeeçerẽ a alguũs 
clerigos» (C); «e seendo enformado e 
ensinado reçebeo o lume da ffe» (VC); 
«mais cõpridamẽte se entẽde o discipollo 
dilligẽte e humildoso que vẽ ao doctor 
por seer ẽformado delle» (VC); «como 
o homẽ deue seer emformado na ffee 
ante do bautismo» (S); «deue seer 

enformado en os dez mãdamentos de 
Deus» (S); «e cobiçando de seerem 
emformados per elle nas suas doutrinas» 
(VC); «mais polos confesores seus sejam 
ẽformados» (S); «A hũa he porque nõ 
sejamos enguanados per o fingimẽto 
e a outra porque auẽdo delles ẽueja 
nõ sejamos ẽfarmados ẽ vaão» (VC); 
«som ẽformados os doctores que nõ 
reçebã louuaminhas ou aafagos» (VC); 
«som enformados per o euãgelho e 
cõuertidos aa ffe» (VC); «E por que 
nos somos emformado que assy os 
ditos arçediaguos como a clerizia de 
cada arçediagado ho fazen muito pello 
cõtrairo» (C); «Item porque somos 
enformado que alguũs abades» (C); 
«e por a qual somos enformados cõ 
açoutes» (VC).

enforrar, vb. (de em- + forrar). Revestir; 
cobrir. Formas: ẽforrados (EE, 2). 
Contexto: «nõ temera na sua casa ho 
fryo da neue, que todollos seus vaão 
ẽforrados» (EE); «os boos doutores 
e diçipollos (vaão ẽforrados) .s. de 
vertudes ẽtellectuaaes» (EE).

enforro, subs. (de em- + forro, este do 
alto-alemão fuotar, proteção, pelo 
francês antigo feurre). O mesmo que 
forro: revestimento; proteção. Formas: 
ẽforros (EE, 1). Contexto: «de vertudes 
ẽtellectuaaes e moraaes que som como 
ẽforros da alma» (EE).

enfortecer, vb. (de em- + fortecer, este 
do lat. medieval fortescere). Fortalecer; 
tornar forte. Formas: enforteçera (EE, 
1). Contexto: «Elle o acabara confirmara 
e enforteçera a elle gloria e imperio pera 
sempre» (EE).

enfortelecer, vb. (de em- + fortelecer, este 
do lat. medieval fortelicia-m + -ecer). 
Tornar forte; robustecer. Formas: em 
forteleçidas (EE, 1); em fortelleçesse 
(EE, 1); emfortelleçe (EE, 2). Contextos: 
«as affeiçoões sejam em forteleçidas de 
virtudes» (EE); «e assy a virtude da vide 
se emfortelleçe e rende mais fruyto» 
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(EE); «esteuesse em oraçom e se em 
fortelleçesse» (EE).

enfraquecer, vb. (de em- + fraco + 
-ecer). Delibitar; desalentar. Formas: 
ẽfraqueçẽdo (VC, 1); ẽfraqueçerias 
(VC, 1); em fraqueçe (VC, 1); em 
fraqueçer (VC, 1); emfraqueçe (RP, 1); 
emfraqueçẽdo (VC, 1); emfraqueçer 
(RP,  1 ) ;  emf raqueço  (VC,  1 ) ; 
enfraqueçã (VC, 1); enfraqueçen (S, 
1); enfraqueçendo (VC, 1); enfraqueçer 
(VC, 2); enfraqueçerem (VC, 1); 
enfraqueçesse (VC, 1); enfraqueçiã (VC, 
1); enfraqueçiam (VC, 1); enfraquezã 
(VC, 1). Contextos: «por temor da 
morte ẽfraqueçẽdo na tribullaçõ do 
antechristo» (VC); «nõ ẽfraqueçerias 
por mingoa de coraçõ» (VC); «E 
porque o corpo em fraqueçe ou o spiritu 
arefeçe?» (VC); «Que cousa outra ha hy 
que faça tãto em fraqueçer e seer lassa 
a força da fe» (VC); «assi emfraqueçe 
por o çujo fedor» (RP); «emfraqueçẽdo 
da força e virtude corporal» (VC); 
«A primeyra que faz emfraqueçer os 
corpos» (RP); «Ja eu emfraqueço e quero 
caer» (VC); «e que nõ enfraqueçã nas 
tribulaçoões» (VC); «e as outras coussas 
que enfraqueçen ha ho corpo do homẽ» 
(S); «e enfraqueçendo e canssando» 
(VC); «Porque acheguãdose a tẽptaçõ 
começarom os seus olhos de se agrauar 
e enfraqueçer» (VC); «natural cousa 
he aos febricitantes de enfraqueçerem 
quando lhes começa de vijnr a saude» 
(VC); «e ja enfraqueçesse nom as 
podendo soportar que se nomeasse 
aqueste nome» (VC); «de como se 
lhe çarrauam e enfraqueçiã os olhos» 
(VC); «E começou çarrar os olhos que 
ja enfraqueçiam e apartallos: e a face 
amarelleçia» (VC); «pero a mingoa 
delles nõ enfraquezã nosso proposito de 
bẽ fazer» (VC).

enfraquescimento, subs. (enfraquecer + 
-mento). O mesmo que enfraquecimento: 
a to  ou  e fe i to  de  en f raquece r ; 

debilidade. Formas: ẽfraquesçymẽto 
(S, 1). Contexto: «ca do jejuũ fica 
ẽfraquesçymẽto do corpo» (S).

enfraquido, adj. (talvez de enfraquecido, 
part. de enfraquecer). Fraco; debilitado. 
Formas: enfraquida (VC, 1). Contexto: 
«e que a forteleza da ffe nom fosse 
enfraquida nem a firmeza da sperança 
mouida» (VC).

enfrear, vb. (do lat. infrenare). Pôr freio a; 
refrear; conter. Formas: enfreae (VC, 1). 
Contexto: «mas ajnda acerca dos nossos 
jmijgos enfreae a sanha que vos afica e 
aguilhoa» (VC).

enfriamento, subs. (de enfriar + -mento). 
Ato ou efeito de enfriar; arrefecimento. 
Formas: enfriamẽto (VC, 1). Contexto: 
«Da abondança da maldade nasçe a 
tibeza ou enfriamẽto da caridade por 
aazo da tribulaçõ» (VC).

enfriar, vb. (de em- + frio + -ar). Tornar 
frio; arrefecer. Formas: em friar (VC, 
1); enfriara (EE, 1). Contextos: «Ao 
mestre perteençe em friar a sabedoria» 
(VC); «Auõdara a maldade, e a caridade 
de muytos se enfriara» (EE).

enfrorecido, adj. (do part. de enflorecer). O 
mesmo que enflorecido; florido. Formas: 
enfroreçidas (EE, 1). Contexto: «as 
vinhas enfroreçidas deron seu cheyro» 
(EE).

enfundir, vb. O mesmo que infundir. 
Formas: enfundy (VC, 1); he enfundida 
(VC, 1). Contextos: «e eu em os 
menbros terreaaes enfundy e lãçey o meu 
spiritu» (VC); «por que per a aquesto he 
enfundida em o corpo» (VC).

enfundo, loc. adv. (de em + fundo). No 
fundo; em baixo. Formas: ẽfundo (VC, 
1); enfũdo (VC, 1); enfundo (VC, 2). 
Contextos: «porque se ẽuorilhaua des 
ẽfundo atees açyma» (VC); «e enfũdo no 
sobtom dormiam» (VC); «E Pedro staua 
fora no adro e enfundo cõ os seruidores» 
(VC); «E nom embarguando aquesto 
contenderom della e perfiauam sobre 
ella segundo enfundo na çeea do senhor 
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diz Luchas» (VC).
enfusa, subs. (do lat. infusa-m, part. 

passado de infundere, verter). O mesmo 
que infusa: vasilha para líquidos. 
Formas: enfusa (VC, 5). Contextos: «e 
acharees huũ homem que leua hũa enfusa 
ou cãtaro de agua» (VC); «apareçeo ou 
sayo o homẽ cõ a enfusa da augua» (VC).

enfusão, subs. O mesmo que infusão. 
Formas: ẽfusom (VC, 1); emfusom 
(VC, 1). Contextos: «sta asentado 
per plazimẽto e ẽsina per ẽfusom do 
spiritu sancto» (VC); «e a emfusom da 
alma nom fosse perlongada assy como 
outros» (VC).

engafecer, vb. (de em- + gafo + -ecer). 
Ficar gafo; apanhar a lepra. Formas: 
emguafecia (VC, 1). Contextos: «era 
estremado das outras gentes aquelle que 
emguafecia» (VC).

engalhador, subs. (de engalhado + -or). 
Aquele que engalha; embaraçador; 
enganador. Formas: engalhador (VC, 
2). Contextos: «se era engalhador dos 
homẽs ou ensinador de falsa doctrina» 
(VC); «e porẽ diziam aquelle enganador 
ou engalhador» (VC).

engalhamento, subs. (de engalhar + 
-mento). Ato ou efeito de engalhar; 
e n g a n o ;  e m b a r a ç o .  F o r m a s : 
engalhamento (VC, 2); engalhamẽto 
(VC, 3); engalhamẽtos (VC, 1); 
engualhamẽto (VC, 1); enguallamẽtos 
(VC, 1). Contextos: «por nemhuũa 
dyabollica ou humanal jnclinaçom 
ou engalhamento» (VC); «Outra he 
induçom e engalhamento pera mudar 
alguẽ de bem a mal» (VC); «Mas entrou 
ẽ ella primeiramẽte per engalhamẽto 
da voõtade» (VC); «ca no dia ante o 
vendera per engalhamẽto do dyaboo» 
(VC); «consentimento aa sugestom e 
engalhamẽto do dyaboo» (VC); «os 
engalhamẽtos e cõuites veem per os 
malignos spiritus» (VC); «per cujo 
engualhamẽto e sossacamẽto a morte 
viera ao mũdo» (VC); «que nõ sejamos 

enganados per os enguallamẽtos dos 
demonios» (VC).

engalhar, vb. (de em- + galho + -ar; galho, 
do lat. vulgar *galleu-m). Embaraçar; 
prender; emaranhar; enganar. Formas: 
ẽgalhãdo (VC, 1); ẽgalhe (VC, 1); 
emgalho (VC, 1); engalhado (VC, 1); 
engalham (VC, 1); engalhar (VC, 1); 
engalhe (VC, 1); engualhado (VC, 1); 
engualhãdo (VC, 1); engualhados (VC, 
1); engualhar (VC, 2); som engualhados 
(VC, 1). Contextos: «nẽ espertãdo nẽ 
ẽgalhãdo per boca» (VC); «E nẽhuũ 
viço nos ẽgalhe nẽ engane» (VC); «A 
mym mizquinho emgalho Eua» (VC); 
«sejas cõuidado e engalhado do mũdo» 
(VC); «e nõ se engalham cõ ellas» 
(VC); «nom ha hy mais propria cousa ao 
dyaboo que enduzer e engalhar qualquer 
que nom foy perteençente pera ygreja» 
(VC); «e nẽhũa boõa andãça a engalhe 
ou alleuante nẽhuũ engano» (VC); «por 
quanto eu som emfermo e engualhado 
e temptado da fremosura das cousas 
temporaaes» (VC); «mas engualhãdo 
e cõuijdando» (VC); «seemdo tirados e 
cõuidados ou engualhados per auareza» 
(VC); «E he de saber que ha duas 
maneiras de engualhar. hũa he boa e 
a outra maa» (VC); «e segũdariamẽte 
deuẽ de engualhar e demouer os boos 
per amor de bõa e honesta cõuersaçõ» 
(VC); «se som engualhados per alguũs 
dileitos tornãse a sua maldade» (VC).

enganador, subs., adj. (de enganado 
+ -or). Que ou aquele que engana; 
mentiroso; falso. Formas: ẽganador 
(TC, 1; VC, 1; EE, 1); ẽganadores (EE, 
2); emganadores (S, 1); enganador 
(VC, 13); enganadores (VC, 7; EE, 6); 
enguanador (VC, 7); enguanadores (VC, 
3). Contextos: «se clerigo ioguador, ou 
ẽganador» (TC); «ca Christo que he 
verdadeyro foy estimado ẽganador» 
(EE); «dos ẽganadores hereticos» (EE); 
«son emganadores, fazem conspyraçõees 
e comjuraçõees e ajũtamẽtos» (S); 
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«Senhor nos somos acordados que 
aqueste enganador disse quando viuia» 
(VC); «pera cuspir como homẽ vil e pera 
o matarẽ como enganador da ley» (VC); 
«e daquesta diziã elles que era Christo 
induzedor e enganador» (VC); «e a 
synagoga chamou a Christo enguanador 
e encãtador ou feytiçeiro» (VC); «E 
leixados os scripuaães e phariseos 
enguanadores por a sua ingratidõ 
partiose dally» (VC).

enganar, vb. (do lat. medieval ingannare). 
Induzir alguém em erro; lograr. Formas: 
auia enganados (VC, 1); ẽgana (EE, 2); 
ẽganã (TC, 1; EE, 1); ẽganadas (VC, 2); 
ẽganados (VC, 1); ẽganam (VC, 1); 
ẽganar (S, 3; TC, 1; VC, 2); ẽganara (VC, 
1); ẽganarõ (EE, 1); ẽgane (EE, 1); ẽganẽ 
(VC, 1); ẽganey (S, 1); ẽganou (VC, 1); 
ẽguãnar (VC, 1); ẽguanarã (VC, 1); em 
guanar (VC, 1); em guanou (VC, 1); 
emgaanãdo vos (EE, 1); emgana (EE, 1); 
emganada (C, 1); emganãdo (EE, 1); 
emganados (EE, 1); emganar (S, 1); 
emganarẽ (C, 1); emganarem (TC, 1); 
emganasse (EE, 1); emganassem (S, 1); 
emganauan (EE, 1); emgane (EE, 1); 
emguanemos (VC, 1); engana (S, 1; VC, 
14; EE, 3); enganada (S, 1); enganado 
(VC, 2; EE, 2); enganãdo (EE, 3); 
enganado som (VC, 1); enganãdonos 
(VC, 1); enganados (VC, 3; C, 1); 
enganados sooes (VC, 1); enganam (VC, 
3); enganamos (VC, 1); enganando (EE, 
1); enganar (S, 3; VC, 15; EE, 3); 
enganaram (EE, 1); enganarẽ (VC, 2); 
enganares (VC, 1); enganarõ (VC, 1); 
enganasse (VC, 1); enganaste (VC, 1); 
enganaua (VC, 2); enganauã (VC, 1); 
engane (VC, 4; EE, 3); enganẽ (TC, 1); 
enganei (S, 1); enganemos (VC, 1); 
enganey (S, 2; EE, 3); enganou (VC, 5; 
EE, 1); enguana (VC, 8); enguãna (VC, 
2); enguanã (VC, 5); enguanado (VC, 3); 
enguanados (VC, 2); enguanamos (VC, 
1); enguanando (VC, 1); enguanar (VC, 
11); enguanara (VC, 4); enguanarẽ (VC, 

1); enguanares (VC, 1); enguanasse (VC, 
2); enguanassẽ (VC, 1); enguanassem 
(VC, 1); enguanaua (VC, 1); enguanauã 
(VC, 2); enguane (VC, 8); enguanẽ (VC, 
1); enguanem (VC, 1); enguanou (VC, 
1); erã enguanados (VC, 1); forã 
enguanados (VC, 1); forõ emganados 
(EE, 1); forõ enganados (VC, 1); forom 
enganados (VC, 1); forom enguanados 
(VC, 1); fosse enganado (VC, 1); fossem 
enguanados (VC, 1); foy enguanada 
(VC, 1); foy enguanado (VC, 1); he 
ẽganado (S, 1; EE, 1); he enganado (VC, 
1); he emganado (EE, 2); he enguanado 
(VC, 1); sã emganados (RP, 1); sam 
ẽganados» (RP, 1); seẽdo ẽganados (VC, 
1); seẽdo enguanados (VC, 1); seer 
ẽganados (VC, 2); seer ẽguanado (VC, 
1); seer emganado (EE, 1); seer enganada 
(VC, 1); seer enganado (VC, 1); seer 
enganados (VC, 3; EE, 1); seer 
enguanado (VC, 4); seer enguanados 
(VC, 1); seeren enganados (EE, 1); seja 
ẽganado (VC, 1); seja enganado (VC, 1); 
sejã enganados (VC, 1); sejaades 
enguanados (VC, 1); sejamos enganados 
(VC, 1); sejamos enguanados (VC, 2); 
seriam enganados (VC, 1); sõ ẽganadas 
(S, 1); sõ enganadas (VC, 1); som 
ẽganados (VC, 1); som enganadas (VC, 
1); som enganados (VC, 1); som 
enguanados (VC, 2); somos enguanados 
(VC, 1); soõ enguanado (VC, 1). 
Contextos: «E primeiramente lhe 
preguntou dos discipollos os quaaes 
parecia que auia enganados» (VC); 
«verdade que nom ẽgana, vida que nom 
morre» (EE); «Ergo manifestamẽte errã 
e ẽganã asy e suas almas» (TC); «Mas 
eram em aquesto ẽganadas e ignorãtes» 
(VC); «porque quando vier achara 
muytos ẽganados per o ante christo» 
(VC); «Muytas cousas som que ẽganam 
o coraçom do que ouue» (VC); «rroubar, 
dar a ganho, ẽganar, jurar, vender a 
justiça» (S); «e asi quero ẽganar e mĩtir 
a Deus e ao mũdo» (TC); «E aquesto 
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preguntaua por veer se o poderia 
comprehender em alguũa cousa. que elle 
os jndusera e ẽganara» (VC); «E por 
acreçẽtamẽto da sua mallicia ẽganarõ ao 
pouoo sĩprez» (EE); «que teẽdo a maa 
de alguum boo muito tarde se ẽgane» 
(EE); «nõ nos ẽganẽ amollẽtando nos» 
(VC); «ẽganey molheres por palauras 
falsas e prometimentos» (S); «Oo quã 
bẽauẽturado he aquelle que a mizquinha 
vaydade do mũdo nõ ẽganou» (VC); «cõ 
tençõ de o dyaboo se ẽguãnar per sy» 
(VC); «e dirã que elles som Christo e 
ẽguanarã muytos» (VC); «porque 
muytos discipollos do ante christo vijnrã 
e m  g u a n a r  o  p o b o o »  ( V C ) ; 
«Primeiramẽte o dyaboo em semelhança 
de serpente visiuelmente em guanou» 
(VC); «emgaanãdo vos com falsas e 
mĩtirosas pallauras» (EE); «elle meesmo 
se emgana» (EE); «Pella qual cousa ha 
justiça he deffraudada e emganada» (C); 
«ẽ segredo emganãdo ao proximo» (EE); 
«os homeẽs por elle emganados» (EE); 
«pera emganar a parte aduersa» (S); «e 
sejam presos por assy maliçiosamẽte 
emganarẽ os freigueses» (C); «os 
homeẽs ham cobiiça de emganarem seu 
proxymo» (TC); «por que mays 
l igeiramente os emganasse  e os 
jnclinasse ha voluer a elle» (EE); «pera 
que soubese o ssaçerdote doutro ou ho 
emganassem» (S); «e estas molheres se 
emganauan» (EE); «E milhor he que 
alguum se emgane muitas vezes» (EE); 
«doçemẽte em guisa que nos nõ 
emguanemos nas dellectações da carne» 
(VC); «Veritas, verdade, por que nom 
engana mas dara o que prometeo» (S); 
«En ssy enganada alegria toma vãa» (S); 
«veendo como fora tan enganado dos 
magos» (EE); «nõ refreãdo sua lingoa 
mas enganãdo seu coraçom» (EE); 
«Senhor tu me enganaste e enganado 
som» (VC); «acõpanhados demonios nos 
torua enganãdonos» (VC); «que se 
cõfessam a elles enganados» (C); 

«enganados sooes ca eu nõ embargo nẽ 
toruo vosso senhorio daqueste mũdo» 
(VC); «e assy enganam os homeẽs» 
(VC); «E se disermos que nõ auemos 
peccado nos meesmos nos enganamos» 
(VC); «Seede fazedores da pallaura e nõ 
soo os ouuidores enganando a vos 
meesmos» (EE); «muytas vezes foy 
honde as molheres estauan polas enganar 
c o n  p a l a u r a s  f a g e y r a s »  ( S ) ; 
«alleuantarseam os falsos Christos e 
falsos prophetas e enganaram a muytos» 
(EE); «A terceira he que aquelles que nos 
enganarẽ nõ auorreçamos nẽ lhe 
tenhamos odyo» (VC); «Perventura o 
fezeste por enganares o dyaboo» (VC); 
«e enganarõ muytos que pareçiã ante 
desto perfeitos» (VC); «nem porque se 
alguẽ enganasse» (VC); «e diziã que 
enganaua as gẽtes» (VC); «Onde 
enganauã o poboo e diziã que o ouro e 
joyas erã mais sanctas que o tẽplo nẽ o 
altar» (VC); «E porque nõ sobre saya 
alguum nem engane em alguũ trauto a 
seu proximo» (EE); «E nõ enganẽ os 
homeẽs a olho» (TC); «E alguũs enganei 
com falsso rrancor e yras» (S); «onde nõ 
nos enganemos nos meesmos» (VC); «E 
alguũa vez enganey maamente» (S); 
«vendeeo huum campo e enganou no 
preço» (EE); «tolhe a vida e enguana o 
sentido da voõtade» (VC); «Ca a verdade 
nõ enguãna nẽguẽ» (VC); «e enguanã e 
tolhẽ ẽ todos os tempos» (VC); «quando 
tu fosses desemperado e traydo ou 
enguanado de teu cõpanheyro» (VC); 
«som os homẽs tẽptados e demoniados 
ou enguanados por elle» (VC); «em que 
nos como mezquinhos nos enguanamos» 
(VC); «porque ou per cobijça sobe per 
outra parte ou enguanando so a caua em 
escõdido» (VC); «o diaboo pera leuar a 
ouelha ou o hereje para enguanar» (VC); 
«Onde disselhes o jrmaão enguanara seu 
jrmaão» (VC); «e apartauãno cõ teençom 
de ho enguanarẽ e perseguirem» (VC); 
«Ergo senhor nom por tu enguanares» 
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(VC); «e que se nõ enguanasse alguẽ» 
(VC); «porque ligeiramẽte o enguanassẽ» 
(VC); «e taaes que per sabedoria de 
pallauras e razoado nõ enguanassem o 
mũdo» (VC); «E outros diziã que nom 
mas enguanaua as gẽtes e de taaes diz o 
appostollo» (VC); «e enguanauã muytos 
desauisados» (VC); «que toda creatura 
te enguane e te faça o que quiser» (VC); 
«e que vos nõ enguanẽ cõ afaagos» 
(VC); «as mẽtiras nõ se teẽ quẽ enguanem 
e a quẽ mentã ellas mẽtem a si meesmas» 
(VC); «ca elle verdadeiro he e nõ 
enguanou alguẽ» (VC); «aquelles erã 
enguanados e embaydos» (VC); «e per 
ignorãcia forã enguanados» (VC); «e 
partindosse delles ho apostollo forõ 
emganados pellos falssos apostollos» 
(EE); «suspeitou que elles forom 
enganados per a visom da strella» (VC); 
«nẽ porque alguẽ fosse enganado» (VC); 
«fortificou as suas voõtades porque nõ 
fossem enguanados» (VC); «Eua foy 
enguanada per o diaboo» (VC); «por que 
nẽguũ delles non he ẽganado» (S); «deus 
nõ he emganado» (EE); «muytos 
medicos sã emganados» (RP); «e 
lygeyramẽte sam ẽganados» (RP); 
«porque seẽdo ẽganados ponhã a sua 
cura e saude aos sacerdotes» (VC); «nõ 
poderiã seer ẽganados per jllusioões» 
(VC); «porque a simplizidade ligeiramẽte 
sem ella pode seer enganada» (VC); 
«Herodes creeo primeyro os magos 
seeren enganados da demostraçom da 
estrella» (EE); «que nõ seja ẽganado per 
os fingidos e falsos homẽs» (VC); 
«Auisou pois o senhor os fiees que nõ 
sejã enganados e afastados da verdade 
da ffe» (VC); «em que sejaades 
enguanados cõ o louuor vaão dos 
homẽs» (VC); «nõ sejamos enganados 
per os enguallamẽtos dos demonios» 
(VC); «dos quaaes elles nõ seriam 
enganados nem tẽptados» (VC); «E 
alguũs dizẽ que como quer que as almas 
sõ ẽganadas em tal casso» (S); «Por 

aquelles pois que se perdẽ cõ sperãça e 
que som ẽganados cõ dillaçoões fez deus 
o dia da morte nõ çerto» (VC); «mas ay 
que nos somos enguanados em muytas 
cousas» (VC); «Nẽ se acha em lugar 
alguũ se eu nõ soõ enguanado que elle 
orasse cõ os apostollos» (VC).

enganço, subs. (regressivo de engançar, 
este de em- + gançar). Ganho; lucro. 
Formas: emguaanço (VC, 1). Contexto: 
«E dãdoo ao tẽplo em offerta que se 
tornasse emguaanço dos sacerdotes» 
(VC).

engano, subs. (regressivo de enganar). 
Ação ou efeito de enganar alguém; 
erro. Formas: ẽgano (S, 4; TC, 1; VC, 
1; EE, 7; C, 1); ẽganos (S, 1; VC, 1); 
ẽguano (VC, 3); emgano (S, 3; TC, 4; 
VC, 1; EE, 4; C, 1); emganos (S, 2; TC, 
1; EE, 3); emguano (VC, 1); emguanos 
(VC, 1); engano (S, 9; VC, 31; EE, 6); 
engãno (VC, 1); enganos (VC, 7; EE, 
1); enguano (VC, 19); enguãno (VC, 
2); enguanos (VC, 5). Contextos: «E 
emxẽplo auemos de Ihesu Christo que 
era muy boo e nom auia em ele ẽgano 
nẽhuũ» (TC); «sua boca que nõ falle 
ẽgano» (EE); «tyram dy ha semente e 
as soldadas dos seruidores e as cousas 
que fazẽ e outros fraudes e ẽganos» (S); 
«nom auendo o beneficio da ygreja per 
ẽguano alguũ» (VC); «A segũda se lhes 
fez emgano ou retraeo delles» (TC); «ãtre 
ha doutrina da verdade mesturou emgano 
de error» (EE); «E segundo oficio que 
cada pesoa ouuer asy lhe pregunte polos 
pecados e emganos» (TC); «os emganos 
e tentaçoões dos maaos spiritus» (EE); 
«Doya se a bemdicta virgem da trayçom 
e emguano feyto a seu filho» (VC); «e 
escapou dos emguanos da quelles» (VC); 
«A .xi. se demandou algũa cousa per 
engano» (TC); «e per engãno e malicias 
lançam sortes a quem na auera. e huũ 
diz daqueste he» (VC); «fazer enganos 
nas cõpras» (EE); «nõ foy feita força nẽ 
enguano alguũ» (VC); «Perventura o 
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fezeste por enganares o dyaboo o qual 
per enguãno lançou o homẽ fora do 
parayso?» (VC); «oolhar aas mallicias 
e enguanos do spiritu maligno» (VC).

enganosamente, adv. (de enganoso 
+ -mente). Com engano. Formas: 
ẽguanosamẽte (VC, 1); enganosamente 
(VC, 1); enganosamẽte (VC, 4); 
enguanosamẽte (VC, 2). Contextos: «os 
quaaes o cõuidauã ẽguanosamẽte» (VC); 
«cõ beyjo o traya tam enganosamente 
e malicioso» (VC); «Ou aquelle que 
enganosamẽte o louua» (VC); «(E 
emuiados os magos aa Bethlehẽ 
disselhes) enguanosamẽte» (VC).

enganoso, adj. (de engano + -oso). Que 
engana; falso. Formas: ẽganosa (EE, 
2); ẽganosas (S, 2; TC, 1); ẽganoso (TC, 
1; C, 1); ẽguanosa (VC, 1); emganosa 
(VC, 1); emganoso (VC, 1); emganossos 
(S, 1); emguanosos (VC, 1); enganosa 
(S, 2; VC, 7); enganosas (S, 1; TC, 1; 
VC, 1); enganoso (VC, 3); enganosos 
(VC, 3; EE, 1); enguanosa (VC, 4); 
enguanoso (VC, 2); enguanosos (VC, 
2). Contextos: «ẽganosa he a graça e 
vaã a fermosura» (EE); «Deus destroira 
as bocas ẽganosas» (TC); «Outrosy 
iuramẽto ha que he ẽganoso este perteece 
aos cobiiçosos» (TC); «tal elleiçõ he 
fraudulẽta e ẽguanosa» (VC); «e dos 
judeos per emueja emganosa» (VC); 
«Do escriuam da ley emganoso ou 
mallicioso» (VC); «O oytauo que 
fazen posiçõees e artijgos cautelossos 
e emganossos pera emganar a parte 
aduersa» (S); «auemdo emguanosos 
coraçoões e cauernosos como spongea» 
(VC); «asy como pella persoa que o 
ffaz e ho lugar en que he fecto e no 
tempo e por entẽçõ enganosa» (S); 
«Çerra as tuas orelhas cõ espinhas por 
que nom ouças as maas palauras e as 
lĩguas enganosas» (TC); «E vee como 
aquelle primeiro que enganoso soberuo 
era» (VC); «com enganosos conselhos» 
(EE); «falsa e enguanosa he a vaã gloria» 

(VC); «Do scripuam da ley enguanoso 
ou malicioso» (VC); «Enguanosos som 
aquelles que se chamã boos e justos e 
som maaos e pecadores» (VC).

engeitado, subs. (do part. passado de 
engeitar). O mesmo que enjeitado: 
abandonado. Formas: emgeitados (EE, 
1); engeitados (VC, 1); engeytado (EE, 
2). Contextos: «todollos doentes e 
emgeitados ẽ este mundo» (EE); «e som 
dados a engeitados ou maaos os beẽs» 
(VC); «Christo na natureza humana 
paresçia engeytado vil e nõ estimado» 
(EE); «ca Christo humilde e engeytado 
nuu foy o derradeyro dos homeẽs» (EE).

engeitamento, subs. (de engeitar + 
-mento). O mesmo que enjeitamento: ato 
ou efeito de enjeitar; rejeição. Formas: 
engeitamẽto (VC, 2); engeytamento 
(VC, 1). Contextos: «descubrimẽto das 
suas obras ou engeitamẽto e referta que 
pos em as obras de Christo» (VC); «e 
a degeiçõ ou o engeitamẽto» (VC); «e 
per o contrairo a infieldade e doesto ou 
engeytamento dos judeos» (VC).

engeitar, vb. O mesmo que enjeitar. 
Formas: ẽgeita (VC, 1); ẽgeitado (EE, 
1); ẽgeitados (VC, 1); ẽgeitar (VC, 1); 
ẽgeitarõ (EE, 1); ẽgeitou (VC, 1); ẽgeyta 
(EE, 1); ẽgeytãdo (EE, 1); ẽgeytar (VC, 
2); ẽgeytarõ (VC, 1); ẽgeytees (EE, 
1); emgeita (EE, 1); emgeitado (VC, 
1); emgeitar (EE, 1); emgeitarom (EE, 
1); emgeite (VC, 1); emgeyta (EE, 1); 
emgeytada (EE, 2); emgeytãdo (EE, 1); 
emgeytado (VC, 1); emgeytãdoos (EE, 
1); emgeytam (EE, 1); emgeytarem (EE, 
1); emgeytastes (TC, 1); engeita (VC, 3; 
EE, 1); engeitã (VC, 1); engeita os (VC, 
2); engeitã se (VC, 1); engeitada (VC, 
2); engeitado (VC, 5); engeitãdo (VC, 
1); engeitados (VC, 4); engeitam (VC, 
1); engeitando (VC, 1); engeitar (VC, 
4); engeitarẽ (VC, 1); engeitarõ (VC, 
1); engeitas (EE, 1); engeitasse (VC, 1); 
engeitaste (VC, 1); engeitastes (VC, 1); 
engeitauam (VC, 1); engeitauees (VC, 
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1); engeite (VC, 1); engeitou (EE, 1); 
engeyta (VC, 1); engeytada (VC, 1); 
engeytado (VC, 1); engeytãdo (EE, 3); 
engeytando as (VC, 1); engeytar (VC, 
1; EE, 3); engeytarẽ (VC, 1); engeytarõ 
(VC, 1; EE, 1); engeytasse (EE, 1); 
engeytaste (VC, 1); engeytaua (EE, 1); 
engeytauã (VC, 2); engeyte (VC, 3); 
engeytes (VC, 1); engeytey (EE, 1); 
engeytou (VC, 1; EE, 1); erã ẽgeitados 
(VC, 1); forõ emgeitados (VC, 1); 
fosse engeytado (VC, 1); foy engeitado 
(VC, 1); he engeitado (VC, 1); seer 
emgeitados (EE, 1); seer engeitados 
(VC, 1); seer engeytado (VC, 1); seerẽ 
engeytados (VC, 1); sejas ẽgeitado (VC, 
1); sõ ẽgeitados (VC, 1); som emgeitados 
(VC, 1); som engeitados (VC, 1). 
Contextos: «aquelles que elle aqui 
ẽgeita» (VC); «porque forõ aquestes 
doestados e ẽgeitados per o padre» (VC); 
«e escolher e o nõ saber he o seu ẽgeitar» 
(VC); «a pedra que ẽgeitarõ os meestres 
foy feita cabeçeira de esquina» (EE); «e 
outra cousa ẽgeitou o moço sabedor» 
(VC); «ca deus nõ ẽgeyta ho doõ» (EE); 
«que ẽgeytãdo os judeus a ffe de Christo 
os gentios deuotamẽte a reçeberom» 
(EE); «nem por ẽgeytar os dinheiros» 
(VC); «nẽ perteencẽte saluo aquella que 
os meestres aa primeira ẽgeytarõ» (VC); 
«ouuide a ẽsynãça e sede sabedores e 
nom ha ẽgeytees» (EE); «Ha soberba 
emgeita as booas obras para que pereçã» 
(EE); «que nascer alguũ dalto linhagẽ 
emgeitado por seer roym» (VC); «A 
outra chaue he o poderyo de reçeber em 
ho regno de deus: ou emgeitar, segũdo 
o verdadeiro juizo auido ante» (EE); «os 
judeus polla mayor parte emgeitarom 
a ffe de Christo» (EE); «auẽdo medo 
que por a tua ingratidõ Christo te 
emgeite» (VC); «e tã bem por esto nõ 
se emgeyta ho apetito de dentro» (EE); 
«na edificaçõ do templo de Sallomõ ouue 
huũa pedra muitas vezes emgeytada 
pellos meestres» (EE); «que emgeytãdo 

a crueza» (EE); «E de como huũ he 
reçebido e outro emgeytado» (VC); 
«emgeytãdoos de todo e fugĩdolhes» 
(EE); «mas pella falta dos homeẽs que 
a emgeytam» (EE); «E quando vos 
degradarem e desonrrarẽ e emgeytarem 
vosso nome como maao» (EE); «Vos 
outros auorrecestes e auedes em odio a 
minha doutrina e o meu amoestamento 
e emgeytastes as minhas palauras e 
lamçastelas atras» (TC); «O omnipotente 
e misericordioso deus aos que ho mũdo 
engeita» (EE); «e engeitã a meezinha de 
deus» (VC); «nom cura delles nem os 
quer mas engeita os» (VC); «aquelles 
como estranhos e alheos engeitã 
se» (VC); «e sẽ saborias da pobreza 
desprezada e engeitada segũdo conta a 
scriptura» (VC); «es tu mais empugnado 
e mais engeitado quando desto nõ has 
sentimento alguũ» (VC); «nõ engeitãdo 
a mayoria» (VC); «porque alguũs seerẽ 
scolhidos. e outros engeitados» (VC); «e 
os enueterados como grossos engeitam» 
(VC); «e engeitando os seus beneffiçios» 
(VC); «sem escolher ou engeitar algũas 
pessoas» (VC); «aquelles que per spiritu 
cõtrairo a este engeitarẽ todos beẽs da 
vida presente» (VC); «E pois que os 
sanctos assi desprezarom e engeitarõ 
todallas cousas do mũdo» (VC); «Ay de 
ty que engeitas nom seeras por vẽtura 
ẽgeitado» (EE); «e por auorreçimento 
ou fastio a engeitasse» (VC); «Nom 
auorreçeste a molher pecador que 
choraua nẽ engeitaste a cananea que 
te soplicaua» (VC); «mas nõ soomẽte 
engeitauees a deus que he verdadeiro 
senhor e rey e engeitastes a liberdade» 
(VC); «mas os prophetas engeitauam e 
nom curauam delles cousa nem crijam 
que auia resurreiçom nem angeos» (VC); 
«e doçe refrigerio outorgua me que eu 
engeite todo delecto que seja fora de ti» 
(VC); «Depoys na audiencia de Herodes: 
o qual engeitou cõ sua gente» (EE); «elle 
he aquelle que nõ engeyta alguẽ que seja» 
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(VC); «Christo era pedra engeytada em 
sua paixõ» (VC); «ajnda que soubesse 
que era maao e engeytado de deus» 
(VC); «E ensinando que engeytãdo a 
crueldade e os desejos mũdanos» (EE); 
«e nõ se engalham cõ ellas amãdo as mas 
afasta se afora engeytando as» (VC); 
«fazello assy pera engeytar a vaã gloria 
e soberba dos falsos apostollos» (EE); «e 
engeytarẽ ou lançarem alonge o vosso 
nome» (VC); «a pedra que engeytarõ 
os hedificadores» (VC); «E isto fazia o 
Apostollo porque engeytasse a falsidade 
daquelles falsos apostollos» (EE); 
«porque engeytaste as joyas e doas da 
tua redempçõ?» (VC); «mostrando que 
non engeytaua os pecadores» (EE); «o 
qual significa os judeos que engeytauã 
a ffe» (VC); «mas ajnda se lhe for dada 
que a engeyte» (VC); «e peçote que nõ 
engeytes nẽ leixes aquelle que por ty 
morreo» (VC); «Empero depois que 
som feyto homẽ engeytey as cousas de 
minino» (EE); «Nõ ho engeytou pero 
simple[s]mẽte» (VC); «porque erã 
ẽgeitados e amergidos aa terra» (VC); 
«cõ razõ forõ emgeitados» (VC); «E 
nõ embarguãdo que Christo que he 
sabedoria do padre fosse engeytado e 
doestado dos phariseos e doctores da 
ley» (VC); «ofereçeose huũ pera o seguir 
e foy engeitado» (VC); «E como indigno 
de honrra he engeitado e nom curam 
delle os altiuos e soberuosos» (VC); «ca 
deuẽ os jndignos seer emgeitados» (EE); 
«quereres seer engeytado dos judeos» 
(VC); «em signal de seerẽ engeytados 
e auorreçidos per deus» (VC); «por tal 
que nõ sejas ẽgeitado cõ o primeiro» 
(VC); «Os pecadores soberbosos sõ 
ẽgeitados» (VC); «e se os humildosos 
som emgeitados em aqueste mũdo seram 
exalçados nos çeeos» (VC).

engelamento, subs. (de engelhar + -mento; 
engelhar, de em- + gelha + -ar). O 
mesmo que engelhamento: ato ou efeito 
de engelhar; dobra; ruga. Formas: 

engelamento (VC, 1). Contexto: «foy 
desposada a ygreja a qual he sempre 
virgem sem magoa e sem veruga ou 
engelamento» (VC).

engendrar, vb. (do lat. ingenerare). 
Gerar; produzir. Formas: engẽdra (S, 
1); engẽdrado (S, 1). Contextos: «por 
que he de materia e ssemẽte de dous 
se engẽdra e se faz huũ filho ou hũa 
geraçon» (S); «ca elle foy ffylho de 
Deus que he ssobre todallas cousas 
engẽdrado» (S).

engenhar, vb. (do lat. medieval ingeniare). 
Arquitetar; idear; tramar. Formas: 
engenhã (VC, 1); engenhauã (VC, 3). 
Contextos: «Outorgua me senhor que 
qualquer cousa que contra my engenhã 
as aduersidades humanaaes» (VC); «A 
herdade de Christo he a ygreja a qual os 
judeus engenhauã de derribar» (VC); 
«E per aquesto ajnda engenhauã elles a 
perdiçõ dos discipollos» (VC).

engenho, subs. (do lat. ingeniu-m). Talento; 
inteligência; invenção; aparelho ou 
máquina. Formas: ẽgenho (C, 1); 
ẽgenhos (S, 1; C, 1); emgenho (S, 1; TC, 
1; VC, 2); engenho (VC, 15); engenhos 
(VC, 1). Contextos: «assy dos beẽs do 
corpo e ẽgenho e çiençia» (C); «lançã 
trões e beesteas e bõbardas e ẽgenhos» 
(S); «tanto mays proueito reçeberã por 
nõ dar a seus ẽgenhos materia cõ que 
nõ possam» (C); «da fala, da forteleza, 
do emgenho, da prudençia» (S); «Se por 
auer boo emgenho nas cousas» (TC); 
«saluo se a guançasse per seu emgenho» 
(VC); «e alleuãtamento e nõ agudeza 
do boo engenho nẽ a sciencia» (VC); «e 
como com outros studos e engenhos a 
que a ẽsinaua a piedade maternal» (VC).

engolir, vb. (do lat. vulgar *ingullere, 
este de gulla, garganta). Fazer entrar 
no estômago através da boca; tragar. 
Formas: ẽ gullindo (VC, 1); ẽgollyã 
(VC, 1); emgulla (EE, 1); emgullira (EE, 
1); emgullirã (VC, 1); emgullirõ (VC, 
1); engolhe (VC, 1); engolindo (VC, 1); 
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engolio (VC, 1); engolir (VC, 1); engolle 
(VC, 1); engulindoa (S, 1); engulise 
(VC, 1); engulisse (VC, 2); engullem 
(VC, 1); engulliã (VC, 1); engullijs 
(EE, 1); engullindo (VC, 1); engullir 
(VC, 2); engullyo (VC, 1); engullyr 
(VC, 1); enguolle (VC, 1); enguryo 
(VC, 1). Contextos: «e sẽ fe coãdo o 
mosquito e ẽ gullindo o camello» (VC); 
«escoldrinhauã as cousas pequenas cõ 
grãde diligençia. e o camello ẽgollyã» 
(VC); «deuer elles guardar as cirimonias 
da ley com o euangelho. (Emgulla.)» 
(EE); «nõ fora grãde cousa que a terra 
logo os emgullira e lhes dera pollas 
pedras o ĩferno» (VC); «sentirã quantos 
tormẽtos emgullirã cõ sua cobijça» 
(VC); «ca reçeberõ e emgullirõ o 
anzollo» (VC); «o qual quando come cõ 
voontade as heruas algũas vezes engolhe 
de mestura outra herua ou cousa dãpnosa 
e maa» (VC); «e engolindo o camello 
dos mandados de deus» (VC); «o qual a 
ballea engolio e assi os engana e engolle 
a estes o diaboo» (VC); «mas nom o 
quer beber nem tirar em sy. nem engolir 
ou gostar» (VC); «mais engulindoa en 
maneira de vsso ou de lyon» (S); «como 
a cam rayuoso que mordesse e engulisse 
a alma do justo» (VC); «assy como 
aquelles que coam o moxom. e engullem 
o camello» (VC); «Coauã o moxam 
e engulliã o camello» (VC); «porque 
coaaes o muxõ e engullijs o camello» 
(EE); «estes leixauã coãdo o moxam e 
engullindo o camello» (VC); «em o qual 
forom tres cousas .s. o engullir e o reteer 
e o lãçar ou reuessar» (VC); «E aquesto 
outrossy afigurou Jonas o qual lançado 
de naue ao mar a ballea o engullyo» 
(VC); «per seu exẽplo a coar o moxã e 
engullyr o camello» (VC); «aquelle com 
a sua salyua tingida de pecado molha o 
sacramento e o enguolle» (VC); «a qual 
a ballea e o dragõ grande enguryo per os 
pecados spirituaaes e carnaaes» (VC).

engordar, vb. (de em- + gordo + -ar). 

Tornar gordo. Formas: emgorda (EE, 
1); emgordar (VC, 1); engorda (EE, 
1); engordaaes (VC, 1); engordados 
(EE, 1). Contextos: «O azeite do 
peccador nõ emgorda minha cabeça» 
(EE);  «venhamos e pẽsemos de 
emgordar» (VC); «Diz Gorram que 
como a seguridade alegra e engorda 
ho pensamẽto» (EE); «engordaaes os 
corpos ornamentaaes os cauallos» (VC); 
«Esto he os padres do nouo testamẽto 
engordados com graxa» (EE).

engrandecer, vb. (de em- + grande 
+ -ecer). Aumentar; tornar maior. 
Formas: auia emgrãdeçida (EE, 1); 
ẽgrãdeçeeo (EE, 1); ẽgrãdeçido (EE, 1); 
ẽgrãdeçy (EE, 1); emgrãdeçe (EE, 1); 
emgrãdeçeeo (EE, 1); emgrãdeçeo (EE, 
1); emgrãdeçera (EE, 1); he engrãdecida 
(TC, 1). Contextos: «auia emgrãdeçida 
sua misericordia» (EE); «e aos que 
justificou ẽgrãdeçeeo» (EE); «aquelle 
cãtar cãtemos ao senhor que gloriosamẽte 
foy feyto ẽgrãdeçido» (EE); «ẽgrãdeçy 
minha alma» (EE); «ẽgrãdeçy minha 
alma» (EE); «E disse Maria emgrãdeçe 
minha alma ao senhor» (EE); «os 
peccados (emgrãdeçeeo) alargãdoos 
em vertudes» (EE); «e emgrãdeçeo em 
temor dos jmijgos» (EE); «o senhor 
emgrãdeçera sua misericordia com ella» 
(EE); «asi he engrãdecida e asenhorada 
de todo o mũdo» (TC).

engratidão, subs. O mesmo que ingratidão. 
Formas: ẽgratidõ (VC, 2); emgratidõ 
(VC, 1); engratidõ (VC, 3); engratidom 
(VC, 2). Contextos: «por a ẽgratidõ que 
comete» (VC); «as quaaes mujto agrauã 
em elles a emgratidõ» (VC); «trouue huũ 
exemplo por reprehender ha engratidõ 
delles» (VC); «Em aqueste conto se 
escriue de muytas maneyras e diuisa a 
maliçia e engratidom dos iudeos» (VC).

engrato, subs., adj. O mesmo que ingrato. 
Formas: ẽgrato (S, 1; VC, 1); emgrato 
(TC, 1); emgratos (EE, 1); engrato (TC, 
1; VC, 3); engratos (VC, 1). Contextos: 
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«foy ẽgrato e desconheçido dos beẽs 
que me deu» (S); «Pequey outrosy 
seemdo emgrato contra Deus» (TC); «E 
elles seẽdo emgratos desejarom comer 
carne» (EE); «Pequey em seẽdo engrato 
e desconhoçido cõtra algũ-as pessoas 
de que bem reciby» (TC); «Nom sejas 
engrato porque hoje teẽs spaço em que te 
podes correger» (VC); «E por aquesto se 
afastaua Jhesu delles como de engratos 
e obstinados» (VC).

engrossamento, subs. (de engrossar + 
-mento). Ato ou efeito de engrossar. 
Formas:  engrosamento (VC, 1). 
Contexto: «A quarta por engrosamento 
e gouerno do spiritu do homẽ» (VC).

engrossar, vb. (de em- + grosso + -ar). 
Tornar grosso; aumentar de volume. 
Formas: ẽgrosemos (VC, 1); ẽgrossa 
(VC, 1); engrosar (VC, 1); engrosse 
(VC, 1); erã engrossados (VC, 1); seer 
engrosada (VC, 1); sejamos engrossados 
(VC, 1). Contextos: «e per boõas obras 
esforçemos e ẽgrosemos o coraçõ» 
(VC); «per as quaaes a carne ẽmagreçe 
e a alma ẽgrossa» (VC); «Ora se queres 
engrosar a tua alma cõ santas e boõas 
meditações» (VC); «Que cousa ha hy 
que tanto engrosse a voõtade do que 
cuyda em elle?» (VC); «os padres do 
nouo testamẽto que cõ caridade erã 
engrossados» (VC); «a qual deue seer 
engrosada com a grossura de tres guisas» 
(VC); «e venhamos aa çea em que 
sejamos engrossados e abastados» (VC)

enguardar, vb. (de em- + guardar). 
Resguardar. Formas: ẽguarda (S, 1). 
Contexto: «aquela parte do pano en que 
cayo deue seer queymada e quortada e a 
çinsa ẽguarda no altar» (S).

engulimento, subs. (de engolir + -mento). 
O mesmo que engolimento: ato ou 
efeito de engolir; ingestão. Formas: 
engullimento (VC, 1). Contexto: «cõtra 
o engullimento do pomo vedado» (VC).

engurinhar, vb. (de origem desconhecida). 
O mesmo que engurunhir ou engrunhir: 

encolher com o frio; entorpecer. Formas: 
engurinhar (VC, 1). Contexto: «ou me 
faça engurinhar ou encolher o frio» 
(VC).

enhader, vb. O mesmo que enader. 
Formas: ẽhaderõ (VC, 1); em hadeo 
(VC, 2); emhader (VC, 1); enhade (VC, 
3); enhader (VC, 2); enhadeste (VC, 1); 
enhado (VC, 1); foy emhadido (VC, 1); 
seja enhadida (VC, 1). Contextos: «mas 
algũa muj torpe e muj cruel e declarãdo a 
morte que fosse ẽhaderõ (e crucifigao)» 
(VC); «Onde o apostollo apres das 
palauras alleguadas em hadeo» (VC); 
«Desejaua ella emhader ao sangue de 
seu filho o sangue da sua carne» (VC); 
«E outrossy se enhade por cõmemoraçõ 
do beneficio da paixõ» (VC); «e a 
enhader aalem delles os cõselhos» 
(VC); «Enhadeste senhor Jesu Christo. 
e em fim disseste» (VC); «ajnda muyto 
amado Jesu esto enhado eu» (VC); «mas 
foy emhadido dos .lxx. interpretadores» 
(VC); «porque ao prazer da uysom 
intellectual seja enhadida delectaçõ da 
vista sensiuel» (VC).

enho, subs. O mesmo que anho. Formas: 
enho (VC, 1). Contexto: «E o mais 
pequeno enho dos çeruos sẽpre se torna 
aa jazeda sua» (VC).

enjeitar, vb. (do lat. ejectare, lançar fora). 
Abandonar ou repudiar os filhos; rejeitar. 
Formas: em jeytarã (VC, 1); enjeytado 
(VC, 1). Contextos: «E aquesto o 
costrangerõ os judeos por quanto de 
Christo em jeytarã e desprezarã ho verbo 
e palaura da cruz de Christo» (VC); 
«e de como huũ he reçebido e outro 
enjeytado» (VC).

enjúria, subs. O mesmo que injúria. 
Formas: ẽiuria (S, 1; TC, 1); ẽjuria 
(S, 3; VC, 9); ẽjurias (S, 1; VC, 10); 
emiurias (TC, 2); emjurias (EE, 1); 
emjurya (S, 1); eniurias (TC, 1); enjuria 
(S, 3; VC, 27); enjurias (S, 1; VC, 20). 
Contextos: «Cõtra este precepto peca 
todo aquele que faz a outrẽ que lhe diga 
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ou faça ẽiuria» (TC); «e esta he atreuida 
para vingar a ẽjuria da vontade» (S); 
«ẽ dapno fiz e dise ẽjurias e ameaças» 
(S); «comfesese deste pecado se foy 
toruado cõtra seu proximo dizemdolhe 
emiurias ou doestos» (TC); «cõ rezom 
voluẽsse ha emjurias» (EE); «assy 
como sse ofenssa e emjurya de palaura» 
(S); «Mais fyzeles per muytas uezes 
muytos noios e eniurias e muytos 
pesares» (TC); «O terçeiro foy yra con 
palaura de cõtumelia e enjuria» (S); «e 
perdooulhe toda enjuria» (VC); «non 
perdoar as enjurias» (S); «auorreçiã muy 
soberbamẽte as enjurias» (VC).

enjuriado, subs. O mesmo que injuriado. 
Formas: eniuriado (VC, 1); enjuriado 
(VC, 1). Contextos: «deue o eniuriado 
requerer amizade e recõcilliaçõ» (VC); 
«ao enjuriado deuelhe pedir perdom» 
(VC).

enjuriar, vb. O mesmo que injuriar. 
Formas: ẽjuriado (VC, 1); ẽjuriam (C, 
1); emjuriasse (VC, 1); enjuriandoo (VC, 
1); enjuriar (VC, 2); enjuriassem (VC, 
2); enjuriaste (VC, 2); enjuriou (VC, 
2); era injuriada (VC, 1). Contextos: 
«Escatimado e ẽjuriado per elle per 
pallaura ou per feito ou per dãpno» 
(VC); «ou a fferẽ ou aleyjam ou ẽjuriam» 
(C); «e que nom fosse algũa soberua 
nem emjuriasse sua companheira» 
(VC); «enjuriandoo e doestando os 
principaaes dos sacerdotes» (VC); 
«offender e enjuriar a sua voontade em 
pecado» (VC); «nõ auiamos de tornar 
aos que nos enjuriassem» (VC); «e quẽ 
enjuriaste perdeste a amizade de toda 
a sancta trindade» (VC); «e demoue 
primeiramẽte a graça daquelle que o 
enjuriou» (VC); «A cabeça era injuriada 
e ferida per a coroa e cana» (VC).

enjurioso, adj. O mesmo que injurioso. 
Formas: ẽiuriosas (TC, 1); ẽjuriosas 
(S, 1); ẽjuriossas (S, 1); enjuriosa (S, 
1; VC, 2). Contextos: «Cõtra este 
precepto uay todo aquele que a seu 

padre ou a sua madre diz palauras 
ẽiuriosas» (TC); «diseste pallauras 
soberbosamẽte ou ẽjuriosas a alguũ» 
(S); «e quãtas palauras disse ẽjuriossas» 
(S); «a primeira he enjuriosa a Deus e 
plazenteira aos diaboos» (S); «a primeira 
he enjuriosa a Deus e plazenteira aos 
diaboos» (S); «a morte da cruz penssaua 
mui enjuriosa» (VC).

enjusto, subs., adj. O mesmo que injusto. 
Formas: enjusta (S, 1); enjustos (VC, 
1). Contextos: «nom que ha ganãçia 
seja enjusta» (S); «por tal que nos maaos 
e enjustos ousadamente apareçamos 
presente elle que he justo juiz» (VC).

enlaçar, vb. (de em- + laço + -ar). Prender 
com laço; atar. Formas: ẽlaçar (S, 1); em 
laçam (VC, 1); enlaça (S, 1); enlaçam 
(VC, 1). Contextos: «ca he ẽlaçar 
as almas» (S); «e algũas emsinanças 
peruersas que em laçam as almas» (VC); 
«Ho premeiro enlaça ho homẽ» (VC); 
«que se enlaçam e caem em mentira 
por se guardarẽ de se louuar ou guabar» 
(VC).

enleger, vb. (de em- + eleger). O mesmo 
que eleger. Formas: ẽleger (S, 2); 
ẽlegido (S, 1); em legeo (VC, 1); 
emlegeo (HV, 1); emleger (S, 1; VC, 
1; C, 1); enlegen (S, 1); enlegeo (S, 1); 
enleger (S, 6); enlegerõ (S, 1); enlegidos 
(S, 1); ouue emlegido (HV, 1); tẽ ẽlegida 
(S, 1). Contextos: «por que ajan de 
ẽleger sepulturas em feeos mosteiros» 
(S); «Mais este cõfesor asi ẽlegido por 
eles» (S); «os nomes dos apostollos que 
em legeo sam aquestes» (VC); «e daly 
emlegeo a Sam Clemẽte por apostolico 
de Roma» (HV); «demãdẽ liçença ao 
papa pera emleger confesor» (S); «E 
os que escolhẽ e enlegen os juyzes 
e asessores» (S); «A estes enlegeo 
Jhesu Christo» (S); «dizẽ que pode 
enleger qual confessor elle quiser» 
(S); «quando os apostolos enlegerõ 
ssete conpridos do spiritu sancto pera 
este ofiçio» (S); «E estes asi enlegidos 
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deuen seer tantos quantos cunpren ao 
pouoo» (S); «Despois que o emperador 
ouue emlegido apostolico e cabeça da 
christindade» (HV); «nõ rreuocar se ha 
tẽ ẽlegida» (S).

enlheador, subs. (de enlheado + -or). 
Alheador; aquele que aliena ou vende. 
Formas: emlheadores (C, 1). Contexto: 
«assy como cõtra disipadores e 
emlheadores dos beẽs eclesiasticos» (C).

enlhear, vb. O mesmo que enalhear. 
Formas: emlheam (C, 1). Contexto: «E 
por nom estarẽ em tombo bẽ declarado se 
emlheam e tirã aos ditos benefiçios» (C).

enlouquecer, vb. (de em- + louco + -ecer). 
Perder o uso da razão; endoidecer. 
Formas: ẽlouqueçe (S, 1). Contexto: 
«çega e ẽlouqueçe a võtade» (S).

enmenda, subs. O mesmo que emenda. 
Formas: ẽmẽda (TC, 1; C, 1); ẽmenda 
(TC, 1; VC, 5; C, 1); emmẽda (VC, 6; 
EE, 1); emmenda (VC, 6; EE, 1); enmẽda 
(S, 2; VC, 1); enmenda (S, 2; VC, 4). 
Contextos: «nũca fezerõ boa uida nem 
ouuerõ ẽmẽda de maaos custumes» 
(TC); «que lhe cõdapne o dito quereloso 
na ẽmẽda e corregimẽto» (C); «podeo 
asoluer feyta a ẽmenda recebuda a 
confissom» (TC); «e em testimunho aos 
gẽtios da sua correiçõ e ẽmenda» (VC); 
«sua culpa nõ podia auer emmẽda» (VC); 
«alargalhes a uida pella emmẽda» (EE); 
«e a crueldade e desuayro das pẽnas. 
e a emmenda das culpas» (VC); «Em 
o velho testamento som escriptas para 
nossa emmenda» (EE); «por enmẽda 
e corrigimẽto do pecado» (VC); «E 
offereçe te em verdadeyra enmenda de 
todollos malles cometidos» (VC).

enmendar, vb. O mesmo que emendar. 
Formas: em mẽdãdo nos (VC, 1); ẽmẽda 
(VC, 2); ẽmẽdam (VC, 1); ẽmẽdar (VC, 
1; C, 1); ẽmẽdarõ (EE, 1); ẽmẽde (VC, 
1); ẽmendã (VC, 1); ẽmendada (VC, 
1); ẽmendadas (VC, 1); ẽmendar (S, 
1; VC, 5; C, 1); ẽmendarmos (VC, 1); 
ẽmendarse (S, 1); ẽmendastes (VC, 1); 

ẽmende (VC, 1); ẽmendou (VC, 1); 
ẽmendouo (VC, 1); emmẽdãdo nos (VC, 
1); emmẽdar (TC, 1; VC, 4; C, 1; EE, 1); 
emmẽdaras (VC, 1); emmẽdarey (VC, 
1); emmẽdarse (EE, 1); emmẽde (S, 1); 
emmemdem (VC, 1); emmendado (VC, 
1); emmendam (VC, 1); emmendandoa 
(EE, 1); emmendar (S, 1; VC, 1); 
emmendarẽ (VC, 1); emmendares (VC, 
1); emmendate (VC, 1); emmende (VC, 
1); emmendou (VC, 1); enmẽdallas 
(VC, 1); enmẽdarẽ (VC, 1); enmẽdarse 
(S, 1); enmẽdasse (VC, 1); enmẽdaste 
(EE, 1); enmendam (VC, 1); enmendar 
(S, 3; VC, 1); he ẽmẽdado (S, 1); seer 
enmẽdado (VC, 1); seerẽ ẽmendadas 
(VC, 1). Contextos: «matemolla em 
mẽdãdo nos e arrincãdo de todo de 
nos» (VC); «o temor soo de deus he 
aquelle que ẽmẽda os que som culpados» 
(VC); «em algũa cousa se ẽmẽdam e 
em outra nõ» (VC); «ao qual deffecto 
somos obrigados correger e ẽmẽdar» 
(C); «os malles feitos que nõ ẽmẽdarõ 
cõ pendença» (EE); «eu cõ pallauras 
cõpridoiras castigue e ẽmẽde deuidamẽte 
o prouximo que pecar» (VC); «em 
alguũ tẽpo se cõpungem ou ẽmendã» 
(VC); «ẽmendada e bem corregida em 
ho modo de sentenciar» (VC); «deuẽ 
seer corregidas e ẽmendadas» (VC); 
«cõ dureza e maldade do coraçom os 
aborreçy e non me quise ẽmendar» (S); 
«polla obrigaçam que teemos de correger 
e ẽmendar per esta presente cõstituiçã» 
(C); «de nos dar misericordiosamente 
por nos ẽmendarmos» (VC); «tornara 
a ẽmendarse e satisfazer» (S); «E 
dessy porque vos nõ corregestes ou 
ẽmendastes» (VC); «os tire e ẽmende 
em suas maas vidas» (VC); «errou quãdo 
speraua que cedo vijnria a luz o ẽmendou» 
(VC); «e aquello que mal fallara per 
pallaura ẽmendouo per obra» (VC); 
«Emmẽdãdo nos per todas maneiras que 
podemos» (VC); «E diz que grauemente 
emcorre na ira de Deus se se nom 
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emmẽdar per pena» (TC); «emmẽdaras 
teus custumes da semelhança da sua 
vida» (VC); «ou emmẽdarey minha 
vida» (VC); «emmẽdaras teus custumes 
da semelhança da sua vida» (VC); «e 
depois desto entrarey em relligiõ. ou 
emmẽdarey minha vida» (VC); «mas 
por que achou que non estaua para 
emmẽdarse» (EE); «mas fugir e esperar 
que sse emmẽde» (S); «Braada aos 
errantes que se emmemdem» (VC); 
«(E assy emmendado.) e castigado ou 
açoutado» (VC); «os quaaes pois se 
nõ emmendam» (VC); «examinando 
com diligencia a propia consçiençia e 
emmendandoa» (EE); «E sse nom sse 
emmendar, perdoarlhe e deyxar ha jra» 
(S); «e se conhoçerem e emmendarẽ» 
(VC); «podes filhar e auer ocasyom de 
emmendares teus feytos» (VC); «mas 
emmendate nas obras» (VC); «e per 
obra faça peendença. e emmende» (VC); 
«emmendou a neguaçom que primeiro 
fezera» (VC); «e as negligẽcias dos 
outros tempos enmẽdallas e remijllas 
em este sancto tempo» (VC); «som 
julguados per seus mayores e se reçeberẽ 
o juyzo da qui e se enmẽdarẽ nõ serã 
mais julguados» (VC); «E se nõ quesere 
enmẽdarse nẽ coreger» (S); «destruysse 
e enmẽdasse as tres vezes que o neguara 
cõ temor» (VC); «depoys que enmẽdaste 
teus grãdes deffectos» (EE); «e nõ 
enmendam os seus erros e malles» (VC); 
«que as queiram ssoportar e correger e 
enmendar e decrarar as almas cõ saa 
parte» (S); «e como he ẽmẽdado de 
alguũs pecados de que era defamado» 
(S); «atees seer enmẽdado e me liuraste 
de muytas tribulaçoões e perijgos» (VC); 
«e cobijça de seerẽ ẽmendadas e nõ 
assesegua» (VC).

enmentar, vb. O mesmo que emendar. 
Formas: ẽmẽtar (VC, 1). Contexto: 
«Nõ digo que nõ case as filhas por as nõ 
ẽmẽtar» (VC).

enmentes, loc. adv. O mesmo que enmentre. 

Formas: ẽmentes (S, 1); emmẽtes (EE, 
1). Contextos: «E ẽmentes que a pistola 
sse diz, ho saçerdote que diz ha missa 
aseente a cara cõtra o pouoo» (S); «hyde 
emmẽtes sooes saãos» (EE).

enmentre, loc. adv. (de em + mentre, 
este do lat. dum interim). Entretanto. 
Formas: enmentre (S, 1); enmẽtre 
(VC, 1). Contextos: «E quando he 
solepne, enmentre que o saçerdote diz ha 
conffison» (S); «deuemos cõuersar cõ os 
proximos enmẽtre que viuemos» (VC).

enmentres, loc. adv. O mesmo que 
enmentre. Formas: ẽmentres (S, 1); 
emmentres (S, 1). Contextos: «e 
ẽmentres que elle sse laua, o diacono 
estende os corporaees en çima do altar» 
(S); «Emmentres que se diz a oferẽda, 
o dyachono, sse a myssa he solempne 
e dizesse con ministros, estẽde os 
corporaees e aparelha ha hostia e o calez 
e põee ho vinho en elle» (S).

enmigo, subs., adj. (do lat. inimicus, a, 
um). O mesmo que inimigo: adversário; 
contrário. Formas: ẽmigo (S, 1; TC, 1); 
ẽmigos (S, 1); ẽmiigo (TC, 2); ẽmiigos 
(TC, 1); ẽmijgo (EE, 1); ẽmijgos (S, 
4); emmigo (TC, 1); emmiigo (TC, 
1); emmijgo (EE, 1); emmijgos (S, 
2); emmygos (EE, 1); ẽmygo (S, 1); 
enmigo (S, 1; TC, 1); enmigos (S, 
1); enmiigos (S, 1); enmijgo (S, 2); 
enmijgos (S, 10). Contextos: «nẽ per 
o diaboo ca ẽmigo he de todo o linagẽ 
humanal» (TC); «Prinçipal he querer 
omẽ bẽ pera seus ẽmigos e desejar que 
ajam beẽs spirituaes» (S); «nom lhe 
obedeeças ca nõ he teu padre, mais 
teu ẽmiigo mortal que te quer tolher 
a uida» (TC); «Aparelhade os uossos 
coraçoões para seruir a Deus e liurar 
uos ha das maãos dos uossos ẽmiigos» 
(TC); «Disse ho ẽmijgo eu prosiguo» 
(EE); «sse ho saçerdote estando en ha 
myssa seus ẽmijgos o quiserem matar 
sse sse pode defender» (S); «sayba e 
seia certo que arenegou a fe de Ihesu 
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Christo, e feyto pagaão e apostita 
emmigo de Deus» (TC); «digamus que 
o ha do diaaboo emmiigo he de todo 
o linhagẽ humanal» (TC); «veeo ho 
emmijgo .s. ho diabo» (EE); «ssomos 
obrigados de amar a nossos emmijgos» 
(S); «seendo spirituaaes os emmygos 
nehũa cousa vallem contra elles as 
armas do corpo» (EE); «e as tẽtaçõees do 
ẽmygo da humanal linhagẽ» (S); «agoyro 
nom quer outra cousa dizer saluante 
apostita ydolatria enmigo de Deus» 
(TC); «Ca he mandado que façamos ben 
a nossos enmigos» (S); «deuemos amar 
os enmiigos» (S); «estam em poderyo 
do enmijgo da humanal linhagen» (S); 
«deuemos amar aos enmijgos» (S).

enmistança, subs. (de inimistar + -ança). 
O mesmo que inimistança: inimizade; 
malquerença. Formas: enmistança (S, 
1). Contexto: «fazer encantamẽtos e 
enmistança, contenda e menospreços» 
(S).

enoblecer, vb. O mesmo que enobrecer. 
Formas: em nobleçẽ (VC, 1). Contexto: 
«E daquesta maneira as  nossas 
tribulaçoões e paixoões muyto se em 
nobleçẽ e fazẽ meritorias» (VC).

enobrecer, vb. (de em- + nobre + -ecer). 
Tornar nobre; dignificar. Formas: 
ennobreçe (S, 1). Contexto: «A quarta 
honrra e ennobreçe a uõtade e o coraçom 
de vertudes» (S).

enodoar, vb. (de em- + nódoa + -ar). 
Manchar; sujar. Formas: seres ẽnodado 
(VC, 1). Contexto: «nom queiras seer 
muyto solicito por as auer por nõ seres 
ẽnodado e magoado da pestilẽça da 
auareza» (VC).

enojar, vb. (do lat. tardio enodiare). 
Causar nojo; desprazer. Formas: enojam 
(VC, 1). Contexto: «e enojam a deos 
e fazemse quinoheyros na culpa com 
elle» (VC).

enorme, adj. (do lat. enorme-m). Que 
foge à norma; desmedido; muito 
grande. Formas: emnorme (VC, 1); 

enorme (VC, 2); enormes (S, 1; VC, 2). 
Contextos: «E aqueste pecado emnorme 
punha o principal dos sacerdotes» (VC); 
«mas por a grande e enorme cousa e 
malicia que semtia que cometera» (VC); 
«dar estas pendenças a alguũs que se lhes 
confesam de graues e enormes pecados» 
(S); «quanto quer que sejã graues e 
enormes» (VC).

enormidade, subs. (do lat. enormitate-m). 
Qualidade do que é enorme; desmesura. 
Formas:  enormidade  (VC,  3 ) . 
Contextos: «a qual queeda ou morte 
cõtauã mujtos a a enormidade e graueza 
dos seus pecados» (VC); «poõba em que 
se mostra prinçipalmente a enormidade 
e grandeza do pecado» (VC); «e com 
o spiritu atribulado a enormidade e 
grãdeza de todos teus pecados» (VC).

enovação, subs. (do lat. innovatione-m). 
O mesmo que inovação: ato ou efeito 
de inovar; novidade. Formas: em 
nouaçõ (VC, 1); em nouaçom (VC, 1); 
ennouaçom (VC, 2); ẽnouaçõ (VC, 1). 
Contextos: «por destruyçõ dos pecados 
e em nouaçõ das almas» (VC); «Em 
nouaçom he mudamento de huũ stado 
velho em outro nouo» (VC); «E apres 
das dictas cousas sera feita ennouaçom 
do mundo» (VC); «Mas ẽnouaçõ sera 
enduçom doutra forma ou feyto mais 
fremosa» (VC).

enovamento, subs. (de inovar + -mento). O 
mesmo que inovamento: ato ou efeito de 
inovar; inovação. Formas: ennouamento 
(VC, 1). Contexto: «e per ennouamento 
de graça de dentro multiplicada ou 
acreçẽtada» (VC).

enovar, vb. O mesmo que inovar. Formas: 
ẽ noua (VC, 1); em noua (VC, 1); 
ennouadas (VC, 1); ennouara (VC, 
1); ẽnouar (VC, 1); ẽnoue (VC, 1); 
seer ennouados (VC, 1); seja ẽnouada 
(VC, 1); serã ennouados (VC, 1); serã 
ẽnouados (VC, 1); seram ennouadas 
(VC, 1). Contextos: «que se ẽ noua o 
homẽ tam bẽ segũdo a alma como segũdo 
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o corpo» (VC); «Em noua signaaes e 
muda as marauilhas» (VC); «E seram 
ajnda ennouadas porque toda a terra sera 
assy como o parayso» (VC); «e outrossy 
ennouara o mundo porque tem virtude de 
subtilizar» (VC); «De se o mũdo ẽnouar 
e receber mais fremosa forma prouase ou 
se mostra de auer assy de seer per tres 
guisas» (VC); «assy foy cousa digna 
que se ẽnoue o mũdo por glorificaçõ do 
homẽ» (VC); «E primeyro auiam de seer 
ennouados per caridade» (VC); «toda 
criatura seja ẽnouada cõ elle» (VC); 
«e priuada a forma ou affecçõ primeiro 
serã ennouados» (VC); «porque serã 
ẽnouados na resurrecçõ» (VC); «e porẽ 
aquestas seram ennouadas. mas nom 
purguadas» (VC).

enquadernar, vb. O mesmo que encader-
nar. Formas: enquadernado (VC, 1). 
Contexto: «O teu liuro he o teu corpo 
todo scripto dedẽtro e defora: cõ spinhas 
e cõ crauos alumeado e rubricado com o 
seu sangue. enquadernado cõ as cordas 
e ataduras» (VC).

enquanto, conj. (de em + quanto). No 
tempo em que. Formas: ẽ quanto (S, 
4; VC, 33; EE, 2); ẽ quãto (S, 2; VC, 3; 
HV, 1; EE, 5); em quamto (VC, 3); em 
quanto (S, 5; VC, 282; HV, 4; EE, 22; 
RP, 1); em quãto (S, 3; VC, 63; HV, 2; 
EE, 10); emquanto (VC, 11); emquãto 
(S, 1; TC, 1); en quanto (S, 3; VC, 1); 
en quãto (S, 3; EE, 1); enquãto (VC, 
1); ẽquamto (TC, 1); ẽquanto (VC, 1); 
ẽquãto (VC, 1). Contextos: «e que 
o estorue e ẽbargue ẽ quanto poder» 
(S); «Christo nõ soomẽte em quanto 
deus, mas ajnda ẽ quãto homẽ regnara 
para sempre» (EE); «tem demonio que 
perseuera em pecado mortal em quamto 
o pecado regna no homem» (VC); «em 
tal tempo se deue de euitar em quanto 
for possiuel» (RP); «Em quãto ha 
espeçia se sente he sacramẽto» (EE); 
«nõ espertes a namorada emquanto ella 
quiser dormijr» (VC); «Item o sacerdote 

emquãto se confessa o pecador nom 
lhe deue mostrar sua cara» (TC); «mas 
en quanto disse sabado e septimo dia» 
(S); «e que foy morto en quanto homẽ e 
ẽterado» (S); «son caminho que vos leua 
aa gloria (verdade e vida) en quãto deus» 
(EE); «porque enquãto ho sposo com 
nosco he» (VC); «ẽquamto hy steuerem 
digam o pater noster e aue maria» (TC); 
«guardã os seus mãdamẽtos ẽquanto 
deus lhes da sua graça» (VC); «Ergo 
ẽquãto teẽdes tẽpo fazee pẽdẽça» (VC).

enqueredor, subs. (de inquerido + -or). 
O mesmo que inquiridor: aquele que 
inquire. Formas: enqueredores (C, 1). 
Contexto: «E os tabaliaães e escriuaães, 
notairos, porteiros, enqueredores cada 
huũ .xl. reaes» (C).

enquerer, vb. O mesmo que inquirir. 
Formas: enquerer (S, 2; VC, 1); 
enqueriam (VC, 1); serã enqueridas (VC, 
1). Contextos: «e deuem de enquerer e 
saber de sua vida» (S); «ca o que ha de 
julgar primeiramẽte deue desçernir e 
enquerer da coussa» (S); «(e eu vindo 
pregũtar) e enquerer cõ femẽça por os 
mereçimẽtos» (VC); «E assy falleçerom 
os escoldrinhadores e enqueridores no 
scrutinio que enqueriam» (VC); «As 
obras de cada hũ serã enqueridas e 
scoldrinhadas» (VC).

enqueridor, subs. (de inquerido + -or). 
O mesmo que inquiridor: aquele que 
inquire. Formas: enqueridores (VC, 
1). Contexto: «E assy falleçerom os 
escoldrinhadores e enqueridores no 
scrutinio que enqueriam» (VC).

enquirição, subs. O mesmo que inquirição. 
Formas:  emquir içom (VC,  1) ; 
enquiriçõ (VC, 2); enquiriçom (VC, 1); 
enquyryçom (S, 1); ẽquyriçom (S, 1); 
ẽquyryçom (S, 1). Contextos: «porque 
Carllo o grãde fez tirar emquiriçom 
dilligentemẽte das mortes e feitos dos 
martires» (VC); «e enquiriçõ que se ha 
entõ de fazer quando nos for demãdada 
cõta e razõ das cuydações escõdidas dos 
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nossos coraçoões» (VC); «Nos somos de 
tanta verdade e justiça que a nosso dicto 
e palaura soo sem mais enquiriçom deue 
seer creijdo» (VC); «se o juiz fezesse 
enquyryçom do que o saçerdote sabe em 
comfyssom» (S); «nom proçeda contra 
elle e fazer ẽquyriçom e darlhe pena» 
(S); «Se alguũ juiz fezese ẽquyryçom 
de alguũ pecado que fose rreuelado en 
confison» (S).

enquirir, vb. O mesmo que inquirir. 
Formas:  emqueiramos (VC, 1); 
emquirindoas (VC, 1); enquirella 
(VC, 1). Contextos: «emqueiramos e 
saybamos a verdade ante que demos 
a determinaçõ» (VC); «e maginar em 
ellas discretamẽte emquirindoas e veer 
aquello que cõpre e deuer fazer» (VC); 
«E porque onde quer conuem de seguir 
aquella e enquirella e saber della» (VC).

enquisidor, subs. (do lat. inquisitore-m). 
O mesmo que inquisidor: juiz do 
tribunal da Santa Inquisição. Formas: 
emquysidores (S, 1). Contexto: «sse 
os emquysidores dos herejes por odeo 
ou por graça ou fauor ou por dõees que 
rresçebem deyxam de proçeder comtra 
alguũ» (S).

enridar, vb. (talvez de rédea). Colocar 
rédeas. Formas: ẽ ridada (VC, 1). 
Contexto: «E ajnda toda besta tẽ 
costume que se nã he cometida e ẽ ridada 
passa calladamẽte» (VC).

enriquecer, vb. (de em- + rico + -ecer). 
Ficar rico; fazer aumentar o número de 
bens espirituais ou materiais. Formas: 
emriquecendo (EE, 1); emrriqueçe 
(EE, 1); emrriqueçẽdoo (EE, 1); 
emrriqueçeose (EE, 1); emrriquiçido 
(EE, 1);  enriqueçamos (EE, 1); 
enriqueçendo (EE, 1); enrriqueçer (S, 
1); ẽriqueçer (VC, 1); ẽrriquecer (S, 
1). Contextos: «(emriquecendo.) de 
riquezas espirituaaes» (EE); «a todos 
emrriqueçe» (EE); «emrriqueçẽdoo de 
temporaaes e spirituaaes ryquezas» (EE); 
«Emrriqueçeose aquelle homẽ fora da 

mesura» (EE); «Que por elle em todallas 
cousas vos auees emrriquiçido» (EE); 
«Sam Matheus no euãgelho doje nos 
conuida a trabalhar na vinha do senhor, 
pera que nos enriqueçamos» (EE); 
«empero enriqueçendo a muytos» (EE); 
«Todo meu cuydado he de enrriqueçer 
com ganhos de usura. A quarta he 
simonia» (S); «e elles furtã lho e trabalhã 
por ẽriqueçer» (VC); «mas nõ pera 
os ẽrriquecer e de gardar a maneira e 
destado da pessoa» (S).

enriquentar, vb. (de em- + rico + -entar). 
Enriquecer. Formas: enriquẽte (VC, 1). 
Contexto: «nem se enriquẽte dos beẽs 
da clerezia» (VC).

enruivecer, vb. (de em- + ruivo + -ecer; 
ruivo, do lat. rubeus, a, um, vermelho). 
Ficar ruivo; avermelhar. Formas: 
enrruyueçe (VC, 1). Contexto: «Mas 
quãdo no ceeo e em fijm enrruyueçe a 
caridade signal he de claridade» (VC).

ensaiar, vb. (de ensaio + -ar; ensaio, do 
lat. tardio exagiu-m). Preparar; pôr à 
prova; experimentar. Formas: ẽ saya 
(VC, 1); ẽsayado (VC, 1); ẽsayasse (VC, 
1). Contextos: «pois se nẽhuũ nõ ẽ saya 
e aueza na luyta nẽ se exercita em ella» 
(VC); «exercitado e ẽsayado ẽ soportar 
algũas paixoões» (VC); «se ẽsayasse de 
seer familiar da humildade» (VC).

ensandecer, vb. (de em- + sandeu + -ecer). 
Enlouquecer. Formas: ensandecẽdo 
(VC, 1); ẽsandeçe (VC, 1); ẽsandicera 
(VC, 1); emsandiçessem (VC, 1). 
Contextos: «que se auia aleuãtado com 
sanha enbrauescendo e ensandecẽdo 
mais» (VC); «quando o home ẽsandeçe 
scolhẽdo o mal» (VC); «ca ẽsoberuescera 
ou ẽsandicera mais» (VC); «E assy 
como se emsandiçessem se aguçã a 
apanhar os direitos» (VC).

ensanguentar, vb. (de em- + sangue 
+ -entar). Cobrir ou manchar com 
sangue. Formas: ẽ sãgoẽtados (VC, 1); 
emsangoentadas (VC, 2); emsangoentado 
(VC,  1) ;  ensãgoẽtado (VC,  1) ; 
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ensangoentada (VC, 1); ensangoentadas 
(VC, 1); ensangoentado (VC, 2); 
ensangoentados (VC, 1); ensangoentam 
(VC, 1); ensangoẽtadas (VC, 1); 
ensangoẽtado (VC, 1); ensangoẽtados 
(VC, 4); ensyngoentada (VC, 1); 
ẽsangoẽtadas (VC, 1); ẽsangoẽtado (VC, 
1); forom ensangoẽtados (VC, 1); foy 
ensangoẽtado (VC, 1); he ensangoẽtada 
(VC, 1). Contextos: «os homẽs ẽ 
sãgoẽtados de pecados e enganosos os 
quaaes o senhor auorreçera que toruã 
a paz dos fiees» (VC); «e alimpou as 
chaguas emsangoentadas e beyjaua 
as» (VC); «Laua pois tu com lagrimas 
o seu corpo emsangoentado» (VC); 
«por nõ çujarẽ os sagrados thesouros 
cõ dinheiro ensãgoẽtado» (VC); «e 
a cara çuja e avilltada cõ spinhos e 
ensangoentada» (VC); «e façes suas 
erom ensangoentadas do sangue de 
seu filho» (VC); «todo foy rubricado e 
ensangoentado de çima» (VC); «empero 
elle tocou os olhos com as maãos 
ensangoentados» (VC); «E assy como 
ferida a ensangoentam e a fazem seer 
mezquinha» (VC); «e legua aquellas 
suas rosadas e ensangoẽtadas chaguas 
muy amorossas e muy speciosas e 
fremosas» (VC); «demostra a pedra 
cõ que lhe derõ chea de sangue ou 
o sayo ensangoẽtado» (VC); «Do 
arrendamẽto ou alluguer da vinha e dos 
maaos ensangoẽtados alluguadores» 
(VC); «mas toda a sua vestidura e pelle 
foy tingida de vestidura de bozrra .s. 
ensyngoentada» (VC); «cobramos nos 
as nossas obras ẽsangoẽtadas» (VC); 
«e aqueste he ferido e ẽsangoẽtado de 
ferida mortal» (VC); «as maãos pees e 
lado forom ensangoẽtados» (VC); «E 
assy como Christo por os nossos pecados 
foy ensangoẽtado e purpurado por os 
cobrir» (VC); «a ygreja he ensangoẽtada 
e rubricada» (VC).

ensanhar, vb. (de em- + sanha + -ar). O 
mesmo que assanhar: provocar sanha; 

enfurecer. Formas: ensanha (RP, 1). 
Contexto: «A morte se ensanha ha 
çidade se filha e toma dos jmigos» (RP).

ensenança, subs. O mesmo que ensinança. 
Formas: ensenãça (VC, 1). Contexto: 
«Ensenãça. Longo caminho he o dos 
preçeptos» (VC).

ensembla, loc. adv. O mesmo que em 
sembra. Formas: ensenbla (VC, 1). 
Contexto: «A quinta he que huũ corpo 
meesmo sta iũctamente e ensenbla em 
muytos loguares» (VC).

ensembra, loc. adv. O mesmo que em 
sembra. Formas: ensẽbra (VC, 1); 
ensembra (VC, 1). Contextos: «que 
juntamẽte e ensẽbra possa juntamẽte 
seer em mujtos loguares sob aqueste 
sacramento» (VC); «Onde entom he 
algũa cousa consumada quando todas 
as cousas singullares e particullares som 
ensembra asomadas» (VC).

enséquias, subs. O mesmo que exéquias. 
Formas: emsequias (S, 1). Contexto: 
«E se suas rriquezas abastã a lhe fazer as 
emsequias e hõrras a elle conuinhauees» 
(S).

ensignador, subs O mesmo que ensinador. 
Formas: ensignador (VC, 1); ensig-
nadores (VC, 1). Contextos: «Outra 
maneira per que deus falla he quãdo 
falla per alguũ prellado ou preeguador ou 
ensignador» (VC); «stauã na cadeira dos 
doctores e ensignadores» (VC).

ensignança, subs. O mesmo que ensinança. 
Formas: emsignãça (VC, 2); ensignãça 
(S, 1; VC, 1); ensingnãça (VC, 1). 
Contextos: «e por outrosy nos auermos 
emsignãça de nos trigarmos aas booas 
obras» (VC); «estamos asẽtados por que 
ha doctrina e ensignãça deue seer ouuida 
en folgãça e ẽ silençio» (S); «dãdo em 
esto a nos exẽplo e ensignãça que o 
façamos assi» (VC); «dando ensingnãça 
de abayxarmos e pisarmos em todas 
guysas a soberua» (VC).

ensignar, vb. O mesmo que ensinar. 
Formas: emsigna (S, 1); emsignando 
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(VC, 1); emsignar (VC, 1); emsignarem 
(VC, 1); emsignou os (VC, 1); ensigna 
(VC, 4); ensignaaes (VC, 1); ensignadas 
(VC, 1); ensignado (VC, 1); ensignãdo 
(VC, 3); ensignados (VC, 1); ensignar 
(VC, 4); ensignarõ (VC, 1); ensignaua 
(VC, 2); ensigne (VC, 1); ensignẽ (VC, 
1); ensignou (VC, 1); enssignãdo (VC, 
1); enssignamos (VC, 1); ensssignando 
nos (VC, 1); ẽsignou (S, 1); fossem 
ensignados (VC, 1); he ensignado 
(VC, 1); seer ensignado (VC, 1); seer 
ensignados (VC, 1); somos emsignados 
(VC, 1); somos ensignados (VC, 3); 
sooes ensignados (VC, 1). Contextos: 
«E este don da sabedoria emsigna 
ao homẽ viuer direitamẽte» (S); «e 
estaua asentado em ella emsignando as 
companhas» (VC); «E por nos emsignar 
que fugamos do aroydo» (VC); «porque 
assy elles seram semelhantes a elle se 
emsignarem os outros» (VC); «reçebeos 
seendo canssados. e emsignou os seendo 
sem saber» (VC); «uãdo o seu guiador 
ensigna o caminho da amargura» (VC); 
«affirmaaes e ensignaaes falsamẽte» 
(VC); «as quaaes auiã de seer salgadas 
e ensignadas per as vidas dos mayores» 
(VC); «por tanto todo escripuam 
ensignado» (VC); «nom ensignãdo 
os preceptos de Christo» (VC); «nos 
somos aqui ensignados a seis cousas» 
(VC); «quis por seu exẽplo ensignar que 
se deuia fazer» (VC); «nos ensignarõ 
que nõ pode alguẽ possuir as cousas 
terreaaes e acheguarse perfeitamẽte aas 
celestriaaes» (VC); «mas ensignaua 
por entom os homẽs em aquello que 
disse» (VC); «e em que falle cõ nosco e 
nos ensigne» (VC); «que nõ soomente 
ensignẽ per pallauras mas ajnda per 
obras» (VC); «primeiro a obrou e depois 
a ensignou per palaura» (VC); «Era entõ 
cada dia enssignãdo no tẽplo» (VC); 
«E agora cada dia enssignamos em o 
tẽplo» (VC); «ensssignando nos per 
exẽplo seu» (VC); «E em aquele que 

alçou os olhos a Deus e lhe deu graças 
nos ẽsignou que deuemos rrogar a Deus» 
(S); «e como meestre de virtude per 
que fossem ensignados» (VC); «Josep 
he ensignado per o angeo do mysterio 
celestrial» (VC); «Veeo em segredo 
a Jesu por seer ensignado» (VC); 
«porque milhor e mais perfeitamẽte 
podessem delle seer ensignados» (VC); 
«aquy somos emsignados que como 
nos começamos de querer bem» (VC); 
«Theophillo diz que somos ensignados 
em aqueste millagre» (VC); «per 
esscriptura da ley e das prophecias ẽ a 
qual sooes ensignados» (VC).

ensignir, vb. (do lat. insignire). Marcar; 
assinalar. Formas: seer ensignido 
(VC, 1). Contexto: «e seer ensignido e 
guarnido dos sacramẽtos» (VC).

ensinador, subs. (de ensinado + -or). 
Aquele que ensina; mestre. Formas: 
emsinadores (VC, 1); ensinador (VC, 
22); ensinadores (VC, 3); ẽsinador 
(VC, 4); ẽssinador (VC, 1). Contextos: 
«E estes significam os doutores e 
emsinadores que ham booa doutrina e 
viuem mal» (VC); «(E seẽdo assentado) 
como doutor e ensinador» (VC); «eram 
seus preegadores e ensinadores» (VC); 
«assy como madre de ẽsinador de todos» 
(VC); «assi como meestre e ẽssinador 
que vay adeãte ensinãdo per obra» (VC).

ensinamento, subs. (de ensinar + -mento). 
Ato ou efeito de ensinar; ensino; 
preceito. Formas: emsinamentos (S, 
1); emsinamẽto (S, 1); emsynamẽto (S, 
1); ensinamento (VC, 1); ensinamentos 
(VC, 2); ensinamẽto (S, 2; VC, 1); 
ensinamẽtos (VC, 2); enssynamẽto (S, 
1); ẽsinamento (S, 1); ẽsinamẽto (VC, 
1); ẽssynamẽtos (S, 1). Contextos: «O 
sal significa os primeyros emsinamentos 
da ffe» (S); «Ca as palauras que som 
dictas por maneira de emsinamẽto e 
doctrina» (S); «Este primeiramẽte foy 
fecto pera emsynamẽto da ffe» (S); 
«demostrou e deu ensinamento a nos 
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dãbas as vidas» (VC); «Daqueste artigoo 
do beber do vinagre som tirados muytos 
ensinamentos» (VC); «E cathezismo he 
ensinamẽto de doctrina» (S); «porque 
em o outro per os cinco paães som 
entendidos os ensinamẽtos e doctrina do 
velho testamẽto» (VC); «Enssynamẽto 
ou enformaçom ou doutrina» (S); «pello 
chatezismo que he o ẽsinamento que 
fazen da ffe ao que se ha de bautizar» (S); 
«(e era subjeito a elles) por ẽsinamẽto 
nosso» (VC); «põee na boca ssygnifica 
os primeiros ẽssynamẽtos da ffe» (S).

ensinança, subs. (de ensinar + -ança). 
Ato ou efeito de ensinar; ensinamento; 
ensino; instrução. Formas: emsinãça 
(EE, 2); emsinamça (VC, 1; EE, 1); 
emsinamças (VC, 1); emsinança 
(VC, 3; EE, 7); emsinanças (VC, 3); 
emssynamça (EE, 1); emsynãça (EE, 13); 
emsynança (EE, 8); emsynanças (VC, 1); 
ensinãça (VC, 96); ensinãças (VC, 20); 
ensinamças (VC, 1); ensinança (VC, 
97); ensinanças (VC, 19); enssinãças 
(VC, 1); enssinança (VC, 1); ensynãça 
(EE, 9); ensynança (EE, 19); ensynanças 
(VC, 1; EE, 2); ensynhãça (S, 1); ẽsinãça 
(S, 2; VC, 11; EE, 4); ẽsinãças (VC, 
3); ẽsinança (EE, 2); ẽssynãça (EE, 1); 
ẽsynãça (EE, 11); ẽsynança (EE, 2). 
Contextos: «Ca tanto eram affeiçoados 
aa emsinãça de Christo e a veer seus 
millagres» (EE); «Emtom emtenderom 
que nom disse do formẽto dos paães, mas 
da emsinamça dos phariseus e saduçeos» 
(VC); «Daqueste artigoo do deçimemto 
e tyramemto do senhor da cruz auemos 
duas emsinamças» (VC); «E sabia isto 
pella emsinança de Christo: que segundo 
Grisostomo» (EE); «nom nasçerom as 
heresias e algũas emsinanças peruersas 
que em laçam as almas» (VC); «todollos 
christaão deuem teer sempre ante os 
olhos ha vyda e custumes e emssynamça 
de Jhesu Christo» (VC); «matãnas 
por falsa emsynãça» (EE); «Seguindo 
minha emsynança e obra» (EE); «porque 

per aquesto muytas vezes caaes em 
erroneas emsynanças e opiniões» (VC); 
«dãdo nos ensinãça» (VC); «Aquestes 
erã seguidores das ensinãças de Judas 
guallileu» (VC); «Daqueste artigoo 
se tiram duas ensinamças» (VC); «A 
segunda ensinança he que assy como 
Christo foy desuestido das suas vestiduras 
que assy desuestamos nos a vestidura 
velha» (VC); «podem filhar aquellas 
ensinanças que forom dictas emçima» 
(VC); «mas era subjecto a desuayradas 
enssinãças» (VC); «esta cousa he a que 
perteẽçe a nossa enssinança» (VC); 
«aa ensynãça diuulgada pello mũdo» 
(EE); «ho apostollo propoõe ensynança 
emxemplar» (EE); «porque por isto 
fossem auidos em mayor estima suas 
falsas ensynanças» (EE); «Daqueste 
artigoo do desuestir das vestiduras 
auemos duas ensynanças» (VC); «e 
reçebesse algũa doutrina e ensynhãça 
na fe» (S); «A segũda por doctrina e 
ẽsinãça, asi como o que he mestre» (S); 
«Daqueste artigoo saaem duas ẽsinãças» 
(VC); «foy ẽsinança de custumes» (EE); 
«perseueram em vida de boo emxẽplo 
e ẽssynãça saudauel» (EE); «e lhe 
magnifestara a ẽsynãça do seu saber» 
(EE); «conuẽ a saber da preegaçõ e 
ẽsynança» (EE).

ensinar, vb. (do lat. medieval insignare, 
por insignire, assinalar). Ministrar 
conhecimentos; dar instrução; doutrinar; 
instruir; demonstrar. Formas: auia 
ensinado (VC, 1); auiam ensinadas (VC, 
1); densinar (S, 1); em synasse (EE, 1); 
emsina (S, 3; VC, 1; EE, 2); emsinã (VC, 
1); emsinado (VC, 1); emsinallos (VC, 
1); emsinam (S, 1); emsinamdo (EE, 1); 
emsinando lhes (VC, 1); emsinandoo 
(VC, 1); emsinar (S, 1; TC, 1; VC, 4; C, 
2; EE, 1); emsinara (EE, 3); emsinasse 
(EE, 1); emsinaua (VC, 3); emsine (VC, 
1); emsinou (S, 2; VC, 4; EE, 1); emssina 
(VC, 1); emssinando (VC, 1); emssinẽ 
(C, 2); emssynando (EE, 1); emssynar 
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(S, 1; TC, 1; EE, 1); emsyna (VC, 1; EE, 
9); emsynã (EE, 1); emsynaae (EE, 1); 
emsynaay (EE, 1); emsynada (EE, 1); 
emsynãdo (VC, 1); emsynando (EE, 2); 
emsynar (EE, 12); emsynara (EE, 1); 
emsynarõ (EE, 1); emsynasse (EE, 4); 
emsynou (EE, 5); ensijna nos (VC, 1); 
ensina (S, 1; VC, 68); ensinã (VC, 10); 
ensina me (VC, 2); ensina nos (VC, 4); 
ensina se (VC, 1); ensinaa (VC, 1); 
ensinaae (VC, 2); ensinaaos (VC, 1); 
ensinada (VC, 4); ensinado (S, 2; VC, 
3); ensinãdo (VC, 21); ensinãdo lhes 
(VC, 1); ensinãdo nos (VC, 5); ensinãdo 
vos (VC, 1); ensinãdoa (VC, 2); 
ensinãdoas (VC, 1); ensinãdolhe (VC, 
2); ensinãdolhes (VC, 1); ensinãdonos 
(VC, 2); ensinãdoos (VC, 6); ensinados 
(VC, 18); ensinados somos (VC, 1); 
ensinallos (VC, 1); ensinam (VC, 5); 
ensiname (VC, 3); ensinamos (VC, 3); 
ensinando (VC, 15; EE, 1); ensinando 
nos (VC, 10); ensinandonos (VC, 4); 
ensinandoo (VC, 1); ensinandoos (VC, 
1); ensinanos (VC, 2); ensinao (VC, 4); 
ensinaos (VC, 2); ensinar (S, 10; VC, 
147); ensinar nos (VC, 1); ensinar vos 
ha (VC, 1); ensinara (S, 1; VC, 5); 
ensinaras (VC, 1); ensinarẽ (VC, 2); 
ensinares (VC, 3); ensinaria (VC, 1); 
ensinarlhes (S, 1); ensinarõ (VC, 3); 
ensinaron (S, 1); ensinas (VC, 4); 
ensinase (VC, 3); ensinasem (S, 1); 
ensinasse (S, 1; VC, 14); ensinasse nos 
(VC, 1); ensinaste (VC, 7); ensinate (VC, 
1); ensinaua (VC, 27; HV, 1); ensinauã 
(VC, 6); ensinaua os (VC, 1); ensinauã 
te (VC, 1); ensinauam (VC, 1); 
ensinauanos (VC, 1); ensinauaos (VC, 
4); ensinayvos (VC, 1); ensine (S, 1; VC, 
8); ensinẽ (S, 1; VC, 3); ensinemos (VC, 
2); ensines (VC, 1); ensiney (S, 1; VC, 
3); ensino (VC, 4); ensino vos (VC, 1); 
ensinou (VC, 74); ensinou nos (VC, 1); 
ensinou o (VC, 1); ensinoulhes (VC, 2); 
ensinouo (VC, 1); enssina (VC, 1); 
enssinãdo (VC, 1); enssinando (VC, 1); 

enssinar (VC, 4); enssinaua (VC, 1); 
enssinẽ (C, 1); enssinem (VC, 1); 
enssinou (VC, 2); enssyna (S, 2); 
enssynar (S, 2); ensyna (VC, 3; EE, 5); 
ensynã (EE, 1); ensynado (S, 1; EE, 2); 
ensynãdo (EE, 2); ensynados (S, 1); 
ensynalhe (EE, 1); ensynam (EE, 1); 
ensynan (EE, 1); ensynando (EE, 4); 
ensynandolha (EE, 1); ensynar (S, 5; EE, 
7); ensynara (EE, 1); ensynarey (EE, 3); 
ensynarom (EE, 1); ensynas (EE, 2); 
ensynasse (EE, 2); ensynaste (EE, 1); 
ensynaua os (EE, 1); ensynou (S, 1; TC, 
1; EE, 1); erã ensinados (VC, 2); era 
ẽsinado (VC, 1); eram ensinados (VC, 
1); ẽsina (VC, 10; EE, 2); ẽsinã (S, 1; 
VC, 1); ẽsinado (S, 1); ẽsinãdo (S, 1; VC, 
1); ẽsinãdo nos (VC, 1); ẽsinãdonos (VC, 
2); ẽsinados (VC, 2); ẽsinae (S, 1); 
ẽsinallos (VC, 1); ẽsinandos (VC, 1); 
ẽsinanos (VC, 1); ẽsinar (S, 5; VC, 16; 
HV, 1; C, 1; EE, 1); ẽsinara (EE, 1); 
ẽsinaria (TC, 1); ẽsinarõ (VC, 1); ẽsinas 
(VC, 1); ẽsinasse (VC, 4); ẽsinassem 
(VC, 1); ẽsinaua (VC, 5; EE, 1); ẽsinauã 
(VC, 1); ẽsine (C, 1); ẽsinẽ (VC, 1); 
ẽsinem (C, 1); ẽsiney (S, 1); ẽsinhalhes 
(VC, 1); ẽsinou (VC, 6; EE, 1); ẽsinou 
nos (VC, 1); ẽsinoulhe (EE, 1); ẽsjnou 
(VC, 1); ẽssina (S, 1); ẽssinãdo (VC, 1); 
ẽssynar (S, 1); ẽssynaua (EE, 1); ẽsyna 
(EE, 3); ẽsynãdo (TC, 1; EE, 1); 
ẽsynãdolhes (EE, 2); ẽsynãdonos (EE, 
1); ẽsynam (TC, 1); ẽsynar (S, 3; EE, 1); 
ẽsynas (EE, 1); ẽsyno (EE, 1); ẽsynou 
(TC, 2; EE, 1); foj ensinado (VC, 1); 
fomos ensinados (VC, 1); fora emsinada 
(EE, 1); forom ensinados (VC, 1); fosse 
ẽsinado (VC, 1); fossem ensinados (VC, 
2); foy emsinada (VC, 1); foy ensinada 
(VC, 2); foy ensinado (VC, 2); he 
emsynado (EE, 1); he ensinada (VC, 5); 
he ensinado (VC, 1); he ẽsinado (VC, 2); 
seendo ensinados (VC, 1);  seer 
emsinados (S, 1); seer ensinada (VC, 1); 
seer ensinado (VC, 2); seer ensinados 
(VC, 3); seer ensynado (EE, 1); seer 
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ẽsinado (S, 1; VC, 2); seia ẽsinado (S, 
1); seja ensynado (EE, 1); sejamos 
ensinados (VC, 2); sejamos ẽsinados 
(EE, 1); ser ensinados (S, 1; VC, 1); som 
ensinados (VC, 3); som ẽsinados (VC, 
2); somos emsinados (VC, 1); somos 
ensinados (VC, 21); somos ensynados 
(VC, 1); somos ẽsinados (VC, 2); somos 
ẽsynados (EE, 1); somos nos ensynados 
(VC, 1); soões ensinados (VC, 1). 
Contextos: «O senhor que auia ensinado 
per exemplo» (VC); «fezerõlhe a saber 
as cousas que auiam ensinadas» (VC); 
«pella liçẽça que da aos que ha densinar 
gramatica ou outra sçiençia» (S); «por 
que pello millagre lhes em synasse a 
conheçer a Christo» (EE); «ca o spiritu 
sãcto emsina e santifica» (S); «porque 
aos que fallam e emsinã booas cousas 
fosse dada causa e aazo de consolaçom» 
(VC); «por quanto elle auia dicto e 
emsinado» (VC); «conuem a saber 
reçebellos doçemente e emsinallos 
sabedormente» (VC); «emsinam alguũas 
cousas que som falsas comtra suas 
conçiençias» (S); «E estaua cada dia 
Jhesu emsinamdo ho pouoo em ho 
templo» (EE); «de outro emsinando lhes 
em aquesto humildade e temperança e 
caridade» (VC); «agora o comprio 
emsinandoo e fazendo per obra e seu 
exemplo» (VC); «Se despreçou de 
pregar e de emsinar de Ihesu Christo» 
(TC); «o qual vos emsinara toda ha 
verdade» (EE); «por que da naue mays 
a seu prazer emsinasse o pouoo que 
estaua assentado na borda» (EE); «os 
angeos demostrauam e lhe emsinaua o 
amor» (VC); «pera que nos emsine os 
dous mandados da caridade» (VC); 
«assy como ho que ho emsinou» (S); 
«Esta manjadoyra aquello demostra este 
sterco esto emssina» (VC); «Faz ergo a 
voontade do padre emssinando de 
creerem em ssi meesmo» (VC); «emssinẽ 
o pater noster e ave maria» (C); 
«emssynando e comfortandoos» (EE); 

«e os padrinhos os deuẽ emssynar aos 
que nõ souberẽ» (S); «Auer compayxom. 
Orar. Emssynar» (TC); «pello qual nos 
emsyna que ameude olhemos ao çeeo» 
(EE); «E os que emsynã ha justiça a 
muitos como estrellas sen fym» (EE); 
«emsynaae ao tal» (EE); «vos out[r]os 
que sooes spirituaaes emsynaay ao tal 
em spiritu de mãsydom» (EE); «do qual 
era mays compridamente emsynada 
pello spiritu sancto» (EE); «nõ fazẽdo 
deferẽça de huũs a outros emsynãdo e 
preeguãdo em qualquer lugar» (VC); 
«rodeaua toda Gallilea emsynando nas 
synagogas» (EE); «auees de emsynar o 
caminho da saluaçã aos outros» (EE); 
«em meu nome vos emsynara todallas 
cousas» (EE); «e os prophetas que 
emsynarõ as cousas que se auiã de creer» 
(EE); «porque nos emsynasse en todallas 
cousas fazer graças a deos» (EE); «(em 
pallaura do senhor) a qual nos emsynou» 
(EE); «E quãdo orou no valle grosso. 
ensijna nos que em a oraçom deuemos 
guardar a humildade da deuoçõ» (VC); 
«Politica ensina como deue rreger e 
gouernar as çidades e os rregnos» (S); 
«Este he liuro de todas cousas o qual 
ensina doçuras» (VC); «e demostrã e 
ensinã a maneira per que he» (VC); 
«Senhor Jhesu Christo ensina me a 
entẽder as astuçias e maliçias dos 
enganadores e guarda me delles» (VC); 
«mas ensina nos em ellas» (VC); «Dessy 
ensina se aqui a forma de doutrinar» 
(VC); «e alleuantandoa ensinaa de todas 
as cousas» (VC); «jdeuos per o mũdo e 
ensinaae a ffe a todallas gentes» (VC); 
«Ensinaaos ergo dizẽdo» (VC); «(chegou 
se a elle hũa molher) gentil nõ ensinada 
per os prophetas nẽ per a ley» (VC); «A 
segũda por que melhor pode seer 
instruido e ensinado na ffe por muytos 
que por huũ» (S); «vay adeãte ensinãdo 
per obra» (VC); «ensinãdo lhes per 
exemplo que a humildade nom soo 
açerca de deos» (VC); «deu exẽplo de 
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fazermos graças ensinãdo nos que nõ 
auemos de comer atees que nom demos 
louuores» (VC); «era cada dia cõvosco 
ensinãdo vos ẽ o tẽplo» (VC); «ensinãdoa 
e arreiguandoa das cousas diuinaaes» 
(VC); «cõsolando as benignamẽte e 
ensinãdoas da resurreyçõ do senhor» 
(VC); «e o tirou daly ensinãdolhe a 
maneira que teuesse» (VC); «e sob collor 
e nome de piedade ensinãdolhes 
crueldade» (VC); «ensinãdonos que nõ 
deuemos de nos prepoer e auantajar aos 
outros» (VC); «(Ensinãdoos a guardar) 
per  obra  e  perseuerãça» (VC); 
«Moralmente somos aqui ensinados» 
(VC); «Moralmẽte se tira ou ensinados 
somos das cousas sobre dictas» (VC); 
«quando forem occupados açerca delles 
em lhes fallar e ensinallos» (VC); «e 
ensinam os pobres per maaos exẽplos» 
(VC); «ensiname esquiuuar e guardame 
das mẽtiras e enguanos dos jmijgos» 
(VC); «quando alguũs beẽs que sabemos 
ensinamos e preeguamos fielmẽte a 
nossos proximos» (VC); «E ensinando 
que engeytãdo a crueldade e os desejos 
mũdanos» (EE); «ensinando nos elle que 
em todo tempo da vida presente nos 
afastemos das dilleitaçoões das cousas 
tẽporaaes» (VC); «E elle ensinandonos 
a auer paciencia» (VC); «deues lhe dar 
a palaura ensinandoo e auisandoo» 
(VC); «dizẽdo lhes aquello que vira 
ensinandoos dos sagredos da diuijndade» 
(VC); «E porẽde em todas palauras em 
que nos Christo comoue oraçoões 
ensinanos dizẽdo» (VC); «Ensinao 
outrossy este meesmo Crisostomo» 
(VC); «de çima ensinaos assi como 
meninos pequenos» (VC); «deuelhe 
ensinar ha forma e maneira da cõfison» 
(S); «nom quedou ensinar nos obedeeçer 
aos padres» (VC); «Vijnde e subamos ao 
mõte do senhor e aa casa de deus de 
Iacob e ensinar vos ha» (VC); «O spiritu 
que proçede do padre uos ensinara todas 
as coussas» (S); «Melhor ensinaras tu 

monge fugindo ao mundo que seguindoo» 
(VC); «por se ensinarẽ em bẽ» (VC); 
«por emformares e ensinares os teus 
escolhidos» (VC); «esto fez por spantar 
per feito ou per obra aquella cõpanha que 
ensinaria per pallaura» (VC); «e 
ensinarlhes o credo e o pater noster e aue 
maria» (S); «fezerom aquello que lhes 
ensinarõ e diserõ» (VC); «e ben se pode 
presumir que ho ensinaron en na fee» 
(S); «E aquello do apostolo tu que 
ensinas a outrẽ» (VC); «e cercado do seu 
lume ensinase ordenar e despoer sua vida 
a Christo» (VC); «e ensinasem a sua fee 
e a sua herdade» (S); «sse alguũ por 
maneira de doutrina ensinasse outro a 
bautizar» (S); «e ensinasse nos assi per 
semelhãça de virtudes» (VC); «e seendo 
lhes subjeto e obediente ensinaste a 
forma da obediencia» (VC); «ensinate 
ergo a ty a diuinal scriptura que nom 
sollamẽte ha hy pelleja contra a carne e 
sangue» (VC); «segũdo que Sam 
Clemente ensinaua e demostraua» (HV); 
«os quaaes sollamẽte ensinauã per 
pallauras» (VC); «e ally staua com seus 
discipollos e ensinaua os» (VC); «e 
ensinauã te a doctrina da ley que tu 
melhor sabyas» (VC); «E assy se 
ensinauam os martires a soportar todallas 
cousas que lhes quisessem fazer os 
perseguidores» (VC); «callauase da 
boca. mas ensinauanos per obra» (VC); 
«hia cõ elles aas suas casas ensinauaos 
e auisaua e auia delles grãde cujdado» 
(VC); «e auezayvos e ensinayvos rogar 
deus» (VC); «sse for sinplez que o 
ensine» (S); «os ssaçerdotes bendigam 
e os ssaluẽ e ensinẽ» (S); «e que sempre 
ensinemos» (VC);  «por as  tuas 
bẽauẽturadas lagrimas que me ensines a 
veer sempre os meus pecados» (VC); 
«nõ ensiney aos ynorãtes» (S); «eu vos 
ensino que sejaaes prestes» (VC); «e 
ensino vos a fazer peendẽça» (VC); 
«ensinou que a confissam auia de seer 
feyta a elles» (VC); «mas ensinou nos 



293Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

que ouuessemos de fazer ambas estas 
cousas» (VC); «ensinou o depois da sua 
diuijndade» (VC); «ensinoulhes e 
demostroulhes verdadeiramente a sua 
virtude e poderio» (VC); «E singularmẽte 
ensinouo da segũda e spiritual geeraçõ 
do homẽ» (VC); «onde nõ enssina os 
outros per pallaura nẽ per exẽplo» (VC); 
«vigiãdo e orãdo e enssinãdo  os 
discipollos» (VC); «enssinando a 
quaaesquer prouximos o caminho da 
verdade» (VC); «para elle enssinar e orar 
ally e dar exẽplo» (VC); «mas por 
reprehender em aquello que enssinaua a 
elle» (VC); «aa offerta dellas enssinẽ a 
todollos seus freigueses» (C); «E ẽ esto 
deu exẽplo a todos preeguadores do seu 
euãgelho que de dia enssinem e de nocte 
stem ẽ oraçõ» (VC); «porque enssinou 
os outros a bem viuer» (VC); «Ethica 
demostra e enssyna ao homẽ os costumes 
quanto a ssy mesmo como deua uiuer» 
(S); «enssynar escolares e leer em liuros 
e estudar e preegar» (S); «Paulo nesta 
epistolla nos ensyna como deuemos 
passar e vençer as tentaçoões» (EE); «e 
os que a justiça ensynã a muytos como 
estrellas em perpetua eternidade» (EE); 
«deue seer enformado e ensynado e 
doctrinado en a ffe» (S); «(semea 
sçiẽçia) ensynãdo ao pouoo» (EE); «nem 
som jnstruydos nẽ ensynados em a fe 
christãa» (S); «e ensynalhe como ha de 
vijr e andar na carreira de deos» (EE); 
«En esto nos ensynam os apostollos» 
(EE); «Aqui se ensynan os padres e 
madres como se deuẽ auer em castigar a 
seus filhos» (EE); «fez que xxxiij. annos 
seruisse ensynando e ẽformãdo ao 
homem» (EE); «e por obra ensynandolha» 
(EE); «Deçẽde de cathezizo, cathezizas, 
que quer dizer ensynar ou ẽformar ou 
doctrinar» (S); «mas quando vier aquelle 
spiritu de verdade vos ensynara toda a 
verdade» (EE); «e eu lhe ensynarey 
quãtas cousas ha mester soffrer por meu 
nome» (EE); «e ensynarom muyta 

gente» (EE); «como ensynas aos teus 
discipollos» (EE); «diz Grisostomo que 
como ensynasse ho senhor na terra 
muytas cousas marauilhosas passou ho 
mar» (EE); «Diante de ty comemos e 
bebemos, e em nossas praças nos 
ensynaste» (VC); «e abrindo sua boca 
ensynaua os dizendo» (EE); «asy nos 
ensynou ele na oraçõ que lhe chamasemos 
padre» (TC); «erã ensinados per 
Christo» (VC); «e era ẽsinado ẽ a 
sinagoga delles» (VC); «porque assy 
eram ensinados per a prophecia» (VC); 
«Em este euãgelho ẽsina ho senhor a 
seus catolicos gardarse cõ dilligẽçia dos 
falsos prophetas e maaos» (EE); «ao que 
ẽsinã a ffe pera bautizarse» (S); «Seja 
per elle ẽsinado» (S); «O sexto que 
ẽsinãdo alomea» (S); «como nos elle 
mostrou ẽsinãdo nos per tres oraçoões» 
(VC); «ẽsinãdonos per esto» (VC); «por 
tal que nos ẽsinados per seu exẽplo 
aprẽdamos nõ nos gloriar do bẽ que 
fezemos» (VC); «yde per todo o mundo 
e ẽsinae todalas gẽtes» (S); «por ẽsinallos 
que nõ seruissem ao vẽtre» (VC); «e os 
cõtẽplatiuos cõuẽ guardar os cõselhos 
que som cõtehudos nos euãgelhos e 
ẽsinandos» (VC); «mas ẽsinanos aquello 
que diguamos» (VC); «E se nõ a souber, 
deuelha ẽsinar» (S); «aquelle vos 
ẽsinara toda a verdade» (EE); «porque 
ẽtom lhe ẽsinaria o que ele per uẽtura nõ 
fezera e fazeloya depois» (TC); «nẽ os 
ẽsinarõ os preçeptos» (VC); «e ẽsinas 
verdadeiramẽte o caminho de deos» 
(VC); «e os preguntaua que os ẽsinasse» 
(VC); «e as ẽsinassem primeiro ẽformãdo 
as ẽ a ffe» (VC); «e ally ẽsinaua e 
pregaua aa gẽte» (EE); «e ẽsinauã os 
filhos que resposta dessem a seus padres 
e madres» (VC); «E esto hordenamos 
que se lhe ẽsine de dia de Natal atee 
Pascoa» (C); «aos ouuidores que obrã 
aquello que ouuẽ ou que ẽsinẽ os outros 
pera depois emcaminharẽ outras gẽtes» 
(VC); «que pollos domĩgos do anno 
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ẽsinem a seus freigueses aquellas cousas 
que pera sua saluaçã cõpre saberẽ» (C); 
«por maa võtade nõ no ẽsiney e ando 
vagarosso» (S); «e ẽsinhalhes  o 
caminho» (VC); «muytas mais verdades 
ẽsinou que as outras escripturas» (EE); 
«porque ẽsinou nos que aremedassemos 
e siguessemos a sua paixõ» (VC); 
«(ẽsinoulhe o regno) quãdo vyo a 
escaada» (EE); «e no cõto dos dias nos 
ẽsjnou o jejuũ do coraçom» (VC); 
«Magister, por que he mestre por que 
ẽssina e demostra» (S); «e era elle entõ 
cada dia ẽssinãdo ẽ o tẽplo» (VC); «pera 
criar e ẽssynar seus filhos» (S); «e 
asentado ẽssynaua des do nauyo aa 
gente» (EE); «Sam Pedro nos ẽsyna 
como ho huũ se deue auer cõ o outro» 
(EE); «Pequei nõ ẽsynãdo os simplizes 
e que meos sabia que mi» (TC); 
«ẽsynãdolhes a verdade por essencia» 
(EE); «(ẽsynãdonos) de palaura e 
emxẽplo» (EE); «Outrosy ueemus nos 
per spirẽcia que as aues os homeẽs as 
ẽsynam a falar asy» (TC); «Ca deuemos 
ẽsynar aos sinples que nõ sabẽ ho que 
fazen» (S); «a outro ẽsynas e a ty nõ» 
(EE); «por saarar tua duuida te ẽsyno 
mijnhas chagas» (EE); «O qual Ihesu 
Christo ẽsynou porque ele nom ueo por 
quebrãtar a ley mas pola fazer perfeyta» 
(TC); «desta tal sentença foj ensinado o 
appostollo» (VC); «E per a quarta fomos 
ensinados de afeitar nossas almas com 
virtudes» (VC); «fora emsinada daquella 
resurreiçam» (EE); «forom ensinados 
pera o regno dos çeeos» (VC); «porque 
fosse ẽsinado das causas que perteẽçẽ aa 
ffe» (VC); «compria que fossem 
ensinados os outros per exemplo dos 
discipollos» (VC); «foy emsinada per o 
spiritu sancto» (VC); «e aly foy ensinado 
per os angeos que cãtasse hũa cãtiga da 
trijndade» (VC); «comunique o que he 
emsynado de pallaura ao que se emsyna 
ẽ todollos beẽs» (EE); «per que a vida 
christaã he ensinada e enformada» (VC); 

«Mas os discipullos do senhor seendo 
ensinados que obrassem aquellas cousas 
soomẽte que perteeçessem a virtude» 
(VC); «nem seer emsinados contra ho 
dito de ssam Crymente» (S); «e por 
querer ser inorante menospreçando 
querer seer ẽsinado» (S); «pera que todo 
fiel christaão seia ẽsinado em a fee» (S); 
«nesto mostra Christo que quer que huũ 
homẽ seja ensynado per outro» (EE); 
«porque em aquesto sejamos ensinados 
que aquelles que som misericordiosos 
pera os pobres» (VC); «Ca os saçerdotes 
sse deuen lembrar e ser ensinados como 
çelebrem ha myssa» (S); «E per aquelle 
verbo do texto que diz Gualilea som 
ensinados que nõ sejã carnaaes» (VC); 
«Per o primeiro somos emsinados a nos 
circuncidar spiritualmente cortando e 
tyrando de nos os pecados» (VC); «Da 
terceyra destas cousas somos nos 
ensynados que entremos em a ygreja 
com dereyta entẽçõ» (VC); «Dos 
signaaes do çeeo os quaaes nõ sabees 
çertamẽte nõ soões ensinados» (VC).

ensínio, subs. O mesmo que insígnio. 
Formas: ensinios (VC, 1). Contexto: 
«que nos deuiamos pareçer cõ aquellas 
deuisas e ensinios» (VC).

ensino, subs. (regressivo de ensinar). Ato 
de ensinar; instrução. Formas: emsino 
(VC, 1); emsinos (VC, 1); ensino (VC, 
5); ensyno (VC, 1; EE, 1); ẽsino (VC, 1; 
C, 1). Contextos: «e o poboo ora per o 
emsino que lhe elle da» (VC); «Daqueste 
artigoo da inspiraçom ou da morte de 
Christo som auydos muytos emsinos» 
(VC); «a simplizidade das guardas sem 
outro ensino que lhes alguẽ desse» (VC); 
«as cousas que perteençiã ao ensino da 
sua cõsollaçõ» (VC); «e cujo trabalho. 
e cuja falla e ensyno» (VC); «o que ama 
ao proximo ama o ensyno de deos» (EE); 
«atees a outra festa em que outra vez 
reçebessen ẽsino» (VC); «E a primeira 
he ẽsinar a quẽ ha mester ẽsino» (C).

ensistência, subs. (segundo uns, de 
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insistir + -ência; segundo outros, do 
lat. insistentia-m, part. presente plural 
de insistere). O mesmo que insistência: 
ato ou efeito de insistir; perseverança. 
Formas: ensistencia (VC, 1). Contexto: 
«e he ygual a deus em na ensistencia e 
seer mutua junta» (VC).

ensoar, vb. (do lat. insonare). Entoar. 
Formas: ensoar (VC, 1). Contexto: «os 
quaaes a linguoa humanal nõ pode ajnda 
cantar nem ensoar» (VC).

ensoberbecer, vb. (de em- + soberba+ 
-ecer) .  Ensoberbar-se; tornar-se 
orgulhoso. Formas: em soberbeçẽdo 
(VC, 1);  emsoberbeçã (VC, 1); 
emsoberbeçe (VC, 1); emsoberbeçendo 
(EE, 1);  emsoberbeçer (EE, 1); 
emsoberbeçersse (EE, 1); ensoberbeça 
(EE, 1);  ẽsoberbeçẽdo (VC, 1). 
Contextos: «em soberbeçẽdo como fez o 
phariseu» (VC); «e nõ emsoberbeçã com 
o poderio» (VC); «e o justo em quanto 
emsoberbeçe ja nõ he justo» (VC); «(O 
que se emxalça.) emsoberbeçendo. 
(seera humilhado.)» (EE); «fazen 
emsoberbeçer ao homẽ» (EE); «nem 
sabe emsoberbeçersse» (EE); «porque 
non me ensoberbeça as grandezas 
das reuellaçoões me forõ dadas huũ 
aguilhon da minha carne» (EE); «e que 
seja primeiro que os outros ẽ seruir e nõ 
ẽsoberbeçẽdo» (VC).

ensobervecer, vb. O mesmo que ensober-
becer. Formas: em soberueçer (VC, 
1); emsoberueça (VC, 1); emsoberueça 
se (VC, 1); emsoberueçam (VC, 1); 
emsoberueçamos (VC, 1); emsoberueçe 
(VC, 1); emsoberueçer (VC, 1); emsobe-
ruecesse (VC, 1); emsobreueçes (VC, 1); 
ensoberueçã (VC, 1); ensoberueças (VC, 
1); ensoberueçe (VC, 1); ensoberueçẽ 
(VC, 1); ensoberueçẽdo (VC, 1); enso-
berueçem (VC, 1); ensoberueçeo (VC, 
1); ensoberuecer (VC, 1); ensoberue-
çer (VC, 4); ensoberueces (VC, 1); 
ensoberueçes (VC, 3); ensoberueceste 
(TC, 1); ensoberuescera (VC, 1); enso-

breueça (VC, 1); ẽsoberueças (VC, 1); 
ẽsoberueçe (VC, 1); ẽsoberuecẽ (VC, 1); 
ẽsoberueçẽdo (VC, 1); ẽsoberueçer (VC, 
1); ẽsoberuescera (VC, 1). Contextos: 
«vẽ a causa e occasiom delle em si em 
soberueçer» (VC); «empero emxalçe se 
e emsoberueça se por aquello que faz» 
(VC); «empero emxalçe se e emsobe-
rueça se por aquello que faz» (VC); 
«e nõ emsoberueçamos com os doões 
que reçebemos de deus» (VC); «e nõ 
nõ emsoberueçamos com os doões que 
reçebemos de deus» (VC); «porque assy 
como o coraçom emsoberueçe ante que 
caya» (VC); «porque tal saber nom jncha 
ou faz emsoberueçer» (VC); «e que ho 
homem nom emsoberuecesse jamais 
sobre a terra» (VC); «porque emsobreu-
eçes terra e cijnza» (VC); «Mas nõ en-
soberueçã porẽ aquelles que andam em 
cauallos e em carretas» (VC); «assy nõ 
ensoberueças nem confijes da dignidade 
do teu linhagẽ» (VC); «se exalça e en-
soberueçe pois o senhor da magestade» 
(VC); «que nos partamos humildosamẽte 
da sanha dos que ensoberueçẽ» (VC); 
«ensoberueçẽdo fazẽdo desuairadas 
cousas» (VC); «nem ensoberueçem 
nem teem odio» (VC); «Si cõsijrarmos 
a fim ẽ Lucifer que ensoberueçeo» (VC); 
«faz inchar e ensoberuecer» (VC); «he 
mudadiça por nõ ensoberueçer da bata-
lha ja vẽçida» (VC); «Oo terra e cijnza 
ajnda ensoberueces» (VC); «porque 
ensoberueçes terra e çijnza» (VC); «Se 
ensoberueceste cõ ellas no teu coraçom» 
(TC); «Atees quando se exalçara e en-
soberuescera o meu imijgo cõtra my» 
(VC); «porque nõ ensobreueça a sanc-
tidade» (VC); «mas nõ ẽsoberueças se 
es obrigado ẽ mais pouco» (VC); «e que 
ẽsoberueçe cõ ellas» (VC); «E nõ enbar-
guando todo esto ajnda muytos vigayros 
e socessores de Christo ẽsoberuecẽ 
cõ Lucifer» (VC); «(que se emxalçar) 
ẽsoberueçẽdo (sera humildado)» (VC); 
«põe fiuza pera cõ ella ẽsoberueçer» 
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(VC); «ca ẽsoberuescera ou ẽsandicera 
mais» (VC).

ensopar, vb. (de em- + sopa + -ar; sopa, 
do gótico. suppa). Embeber; encharcar. 
Formas: ẽssopado (RP, 1). Contexto: «e 
emtã leuaua cõmigo huũa sponja ou paão 
ẽssopado em vinagre» (RP).

ensoportável, adj. (do lat insuportabile-m). 
O mesmo que insuportável: que não se 
pode suportar; intolerável. Formas: em 
soportauees (VC, 1); emsoportauees 
(VC, 1). Contextos: «Onde seguese 
pesados quanto aa voõtade e em 
soportauees quanto aa obra» (VC); «as 
quaaes erã pesadas e emsoportauees aos 
sobditos» (VC).

enspirar, vb. O mesmo que inspirar. 
Formas: enspirando (VC, 1). Contexto: 
«ensinando e enspirando em as cousas 
que som necessarias pera sy e per outros» 
(VC).

enstruir, vb. O mesmo que instruir. 
Formas: em estruy (S, 1). Contexto: 
«e em estruy ha outros muytos pera as 
ouuir» (S).

ensuflar, vb. (do lat. insufflare). O mesmo 
que insuflar: soprar. Formas: ensubflou 
(VC, 1); ensuflou (VC, 1). Contextos: 
«(ensubflou em elles.) e disse (recebee o 
spiritu sãcto)» (VC); «quando ensuflou 
em elles e lhes disse» (VC).

entalar, vb. (de em- + tala + -ar). Apertar 
em talas; meter em situação difícil. 
Formas: em talle (VC, 1). Contexto: 
«que se nõ aperte ou em talle de maneira 
que reçeba o humildoso e cõtricto em sua 
vida e os outros lãçe fora» (VC).

entanto, adv. (do lat. intantu-m). Entretanto. 
Formas: ẽ tãto (VC, 2); em tamto (TC, 
1; VC, 2); em tanto (VC, 17); em tãto 
(VC, 10; HV, 1; EE, 3); emtanto (VC, 1); 
en tanto (EE, 1); entanto (VC, 2); entãto 
(VC, 1). Contextos: «e em huũ golpe 
de olho .s. ẽ tãto quanto passa a vista do 
olho de huũ loguar a outro» (VC); «o 
amgeo das temtaçons que he o diaboo em 
tamto tiinha a terra cabo presa com suas 

muy crueis maãos» (TC); «em quamto 
o pecado regna no homem em tamto he 
elle possuydo» (VC); «As cousas em 
tanto som chamadas verdadeiras em 
quanto som cõformadas em a primeira 
verdade» (VC); «E em tãto o emperador 
fez derribar o castello» (HV); «E Judea 
porque em tãto preegãdo os apostollos 
se cõuertessem hos escolheitos» (EE); 
«seer leixados emtanto atees que tu 
vaas» (VC); «mas en tanto foy Jhesu 
leuado por Joseph a Egipto» (EE); «e 
esta vaãgloria he entanto mais perigosa 
quanto ella mais enguana os que veem 
as ditas çugidades» (VC); «que entãto 
busque mais como guançe e faça boõas 
obras» (VC).

entanto que, loc. conj. Embora; apesar 
de. Formas: ẽ tanto que (VC, 1; EE, 1); 
em tanto que (S, 2; TC, 1; VC, 18; C, 
1; EE, 4); em tãto que (VC, 15); emtãto 
que (VC, 1; RP, 2); en tanto que (EE, 1); 
en tãto que (S, 1); entanto que (VC, 1). 
Contextos: «ẽ tanto que a sua grãdeza 
nõ pode seer cuydada» (VC); «em tanto 
que todas estas cousas sobre dictas nom 
deixe algũa dellas» (S); «em tanto que 
nom dygo o que ey de dizer» (TC); 
«em tanto que os nõ leixam pescar nos 
ditos dias» (C); «em tãto que por elle 
se necessario fosse soportasse morte» 
(VC); «emtãto que senssualmẽte pareçe 
aos homẽs mudança do aar» (RP); 
«emtãto que ha natureza he por muytas 
manejras agrauada» (RP); «Ca o boõ 
pastor deue auer affeiçom ao gaado en 
tanto que se neçessario he por elle sofra 
a morte» (EE); «e en tãto que nõ seja cõ 
maa entençõ» (S); «entanto que se posse 
aos pees dos homeẽs» (VC).

então, adv. (do lat. in + tunc). Nesse ou 
naquele momento. Formas: dentam 
(HV, 1); ẽ tã (EE, 1); ẽ tõ (VC, 5); em tã 
(VC, 11); em tam (VC, 9; EE, 3); em tõ 
(VC, 14); em tom (VC, 9); emtã (VC, 
12; HV, 6; C, 4; EE, 2; RP, 4); emtam 
(VC, 8; HV, 1; C, 3; EE, 8; RP, 2); emtan 



297Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

(EE, 1); emtõ (VC, 81; HV, 1; EE, 22; 
RP, 5); emtom (TC, 3; VC, 40; EE, 42; 
RP, 1); emton (EE, 4); en tan (EE, 1); 
entã (VC, 50; C, 1; EE, 2); entam (VC, 
15; C, 1; EE, 14); entan (EE, 1); entõ 
(S, 3; TC, 1; VC, 514; EE, 23); entom 
(TC, 1; VC, 341; EE, 57); enton (VC, 
1; EE, 9); ẽtam (C, 3; EE, 3); ẽtõ (TC, 
1; VC, 7; EE, 3); ẽtom (TC, 1; VC, 3; 
EE, 2); ẽton (EE, 1). Contextos: «por 
que dentam per aqua nom ficou em ella 
nenhũa daquellas gentes» (HV); «logo ẽ 
tã se segue este euãgelho» (EE); «e por 
husar de gula ou por vaã gloria ẽ tõ he 
pecado» (VC); «em tã lançou rayo que 
alumiou todo o mũdo» (VC); «Aqui he 
de consyderar quanto sabjamente se veeo 
aquelle gaffo em tam aa ffe» (EE); «E em 
tõ deuemos fugir assy como Paulo era 
buscado ẽ Damasco» (VC); «E em tom 
dira ao demonio que aly mora» (VC); 
«E ysto nõ poder auer emtã coma paão» 
(RP); «e emtam veo Jafel e os outros 
dous judeus» (HV); «emtan disserã que 
por potençia e força ouuessen trazido os 
homeẽs aa ffe» (EE); «e emtõ a peçonha 
espalha se per os mẽbros de toda parte» 
(RP); «emtom pregũte pelo meudo por 
cada hũa das ditas cousas» (TC); «se 
for muyto fraco emtom podera dormir 
despois do meo dia» (RP); «Emton 
logo se segue ho euãgelho doje» (EE); 
«en tan deos dessemparaos» (EE); 
«entã o laurador tome dous homẽs boos 
freigueses amigos do abade» (C); «e 
porque na circũcisom se poinha entã 
o nome aos moços» (VC); «e entam 
viue a alma per a graça que ajuda a 
obrar» (VC); «se nam outros tantos 
soldos quantos entam pagauam» (C); 
«que entan ouue reuellaçã da muy alta 
Jherusalem» (EE); «Ca entõ pode buscar 
confesor sabedor» (VC); «Porque entom 
lhes deue demandar lyçemça pera outro 
logar mais descreto» (TC); «enton tu te 
cingias» (VC); «e ẽtam se nom faça se 
nam passando carta de veedoria» (C); «e 

ẽtõ se esforçã mays de obrar as cousas 
çuias e desonestas» (TC): «ẽtõ lhe disse» 
(EE); «porque ẽtom lhe ẽsinaria o que ele 
per uẽtura nõ fezera e fazeloya depois» 
(TC); «E ẽton se segue este euãgelho» 
(EE).

enteada, subs. (do lat. antenata-m). 
Nascida de um casamento anterior. 
Formas: emteada (TC, 1). Contexto: 
«Item quem por nõ saber iouuer com 
duas irmaãs ou cõ comadre e filha ou 
com emteada ou com sobrinha sete anos 
de peẽdemça» (TC)

enteiramente ,  adv.  O mesmo que 
inteiramente. Formas: emteiramente 
(EE, 1); emteiramẽte (C, 1); enteiramente 
(S, 3; VC, 1); enteiramẽte (S, 1; VC, 
3; EE, 1); enteyramente (VC, 2); 
enteyramẽte (TC, 1; VC, 2); ẽteiramẽte 
(EE, 1). Contextos: «som emteiramente 
restituidas aos herdeiros» (EE); «e 
aquelles emteiramẽte e sem ministraçam 
alguã deuer aver» (C); «E ajnda dizen que 
como quer que os gregos comũgan com 
todo enteiramente» (S); «por ventura 
creria alguũ que ho corpo de Jhesu 
Christo nom era enteiramẽte no vinho» 
(S); «ca non creeo enteiramẽte porque 
creeo em Christo» (EE); «por que ajnda 
o nõ seguiã de todo nẽ enteyramente a 
Jhesu» (VC); «por pequena que receba 
ali recebe o corpo de Deus enteyramẽte» 
(TC); «nẽ comprehẽdia ẽteiramẽte ha 
vniuersal potençia de Christo» (EE).

enteirimento , subs.  (de inteirar + 
-mento). O mesmo que inteirimento ou 
inteiramento: ato ou efeito de inteirar; 
inteiração. Formas: enteyrimento (VC, 
1). Contexto: «e auareza faz aduraae e 
enteyrimento» (VC).

enteiro, adj. O mesmo que inteiro. 
Formas: emteira (S, 1); emteiros (VC, 
1); emteyra (S, 2); emteyras (EE, 1); 
enteira (VC, 5; EE, 1); enteiras (S, 1; 
VC, 1); enteiro (S, 1; VC, 2; C, 1; EE, 
1); enteiros (VC, 1); enteyra (VC, 2); 
ẽteira (S, 1; VC, 1); ẽteiro (VC, 1); ẽteyro 
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(S, 1; VC, 1). Contextos: «E pera que 
a penitençia seja emteira e verdadeira» 
(S); «e ajã de ficar emteiros em sua 
natureza» (VC); «A deçima que seja 
emteyra» (S); «nos quaaes as cousas 
naturaaes ficarõ emteyras» (EE); «synal 
de enteira virgijndade» (EE); «temo 
que esta confisson e a que ante fyz que 
non sejan enteiras» (S); «Jhesu Christo 
foy cruçificado todo enteiro en corpo e 
en alma» (S); «nõ mereçeo pã nẽ auer 
mãjares enteiros» (VC); «e per pura e 
enteyra cõfissam» (VC); «vergonçosa, 
ẽteira e sacreta e chorosa» (S); «cõ puro 
coraçõ e ẽteiro e cõ obra booa pẽsaua» 
(VC); «O segũdo dia que foy o sabado 
foy todo o dia ẽteyro» (S).

entejamento, subs. (de entejar + -mento). 
Ato ou efeito de entejar; enfadamento. 
Formas: entejamẽto (VC, 1). Contexto: 
«aquelle que se asanha demouido de 
dentro cõ odio ou entejamẽto de seu 
jrmaão» (VC).

entejar, vb. (do lat. vulgar *intaediare). 
Causar tédio a; entediar; enfadar; 
aborrecer. Formas: emtejou (VC, 1); 
enteja (VC, 4); entejados (VC, 1); entejar 
(VC, 1); ẽtejã (VC, 1); ẽtejar (VC, 1); foy 
entejado (VC, 1). Contextos: «Quando 
emtejou o humildoso e baixo» (VC); 
«ergo aquelle que auorreçe e enteja 
a peendẽça tira a graça» (VC); «que 
nos faz seer auorreçidos dos homeẽs. e 
entejados de deus» (VC); «dizẽdo que os 
deue auorreçer ou entejar» (VC); «mais 
cheirãno soomẽte e a sua duçura ẽtejã nõ 
o gostãdo verdadeiramẽte» (VC); «mas 
ajnda digo que sera piedade ẽtejar e teer 
odio aos parẽtes» (VC); «e como foy 
entejado e auorreçido do poboo o filho 
de deus» (VC).

entelectual, adj. O mesmo que intelectual. 
Formas:  en te l lec tua l  (VC,  2) ; 
ẽtellectuaaes (EE, 1). Contextos: «a 
natura celestrial e ellemẽtal e raçional e 
entellectual» (VC); «Em o quarto lugar 
se cõtẽ a toruaçõ na criatura entellectual 

ẽ aquello que diz» (VC); «de vertudes 
ẽtellectuaaes e moraaes» (EE).

entenção, subs. O mesmo que intenção. 
Formas: emtẽçõ (S, 2); emtẽçom (S, 
1; TC, 4); emtẽçon (S, 1); emtemçom 
(TC, 3); emtemçon (S, 1); emtençõ 
(TC, 1); emtençom (S, 4; TC, 2; VC, 2); 
emtençon (S, 1); entẽçã (VC, 2); entẽçam 
(VC, 3; EE, 1); entẽçõ (S, 7; VC, 33); 
entẽçom (S, 10; VC, 18; EE, 2); entẽçon 
(S, 17); entẽçoões (VC, 1); entemçom 
(S, 1; VC, 1); entemçon (S, 1); entençã 
(VC, 6; EE, 1); entençam (VC, 1); 
entençõ (S, 7; VC, 60); entenções (VC, 
2); entençom (S, 9; VC, 36; EE, 5); 
entençon (S, 10); entençoões (VC, 3); 
ẽteçõ (TC, 1); ẽtẽçõ (S, 2; TC, 4; VC, 
5); ẽtençõ (S, 5; VC, 2; EE, 1); ẽtençom 
(S, 1; TC, 1); ẽtençon (S, 6). Contextos: 
«forma, materia e emtẽçõ» (S); «empero 
que nõ ha a emtẽçom dereyta mais daa 
por medo ou peita» (TC); «E todo aquele 
que cassa deue aver emtẽçon de se 
cassar por aver geeraçõ» (S); «iulgamdo 
dereita emtemçom empero sem esta 
dicta emtemçom deue a confirmar 
com aquellas cousas que ẽ dereyto sõ 
scriptas» (TC); «se ha emtemçon de 
fazer o que faz» (S); «Item quem iaz 
com sua molher com emtençõ de fazer 
fylhos ou se lho ela demãda e nom 
tem outra maneyra, nom peca» (TC); 
«deue a seer dereyto e auer dereyta 
emtençom em todalas coussas que fezer 
e iulgar» (TC); «E se ouuer emtençon 
de se yr por alguũ tempo» (S); «se a tua 
entẽçã for peruersa» (VC); «e faze as 
ajnda com boõa entẽçam» (VC); «ho 
enderença a Deus por feruor e amorio 
e entẽçõ spiritual» (S); «a ssegũda 
entẽçom, a terçeira materia» (S); «e nom 
ouuese entẽçon de se partir delle» (S); 
«alleuãtaras tuas affecçoões e entẽçoões» 
(VC); «Mais ouue entemçom de fazer» 
(S); «asi como de nocte ẽ tempo de 
ffestas por entemçon enganosa» (S); «sõ 
sob entençã da vyda eterna» (EE); «Em 
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simprez proposito sõ sob entençã da 
vyda eterna» (EE); «segundo ha ordem 
da estoria euangelical e entençam dos 
sanctos doutores» (VC); «e ha matou de 
feyto cõ entençõ de casar cõ seu marido» 
(S); «insinar nos ha as suas carreiras e 
as suas entenções e maginações» (VC); 
«a entençom verdadeyra enderẽça e guia 
aas cousas de cima» (EE); «Quanto aa 
entençon do ssaçerdote» (S); «scoldrinha 
as reẽs e entençoões dos homẽs» (VC); 
«porque Deus iulga segũdo a ẽteçõ» 
(TC); «ueer as molheres cõ ẽtẽçõ de 
as cobiiçar» (TC); «E he neçesaria 
esta ẽtençõ por que sse cũpra o que 
deseja» (S); «se o fez com cubiiça ou 
com pobreza, ou em iogo ou com maa 
ẽtençom» (TC); «A entençom he que o 
saçerdote aja ẽtençon de o absoluer» (S).

entendedor, adj. (de entendido + -or). 
Que entende; entendido; conhecedor. 
Formas:  en tẽdedores  (VC,  1) . 
Contexto: «elles eram carnaaes e rudes 
e nom sabedores do segredo da cruz: 
nem entẽdedores das cousas spirituaaes» 
(VC).

entendemento, subs. O mesmo que 
entendimento. Formas: entendemento 
(VC, 1). Contexto: «Em aquesto que 
do preço do sangue compararom o agro 
para sepultura dos finados pellegrijms 
per entendemento mistico» (VC).

entender ,  vb.  (do lat .  intendere) . 
Compreender; perceber; conhecer; 
pretender. Formas: dentender (S, 1); 
dẽtender (S, 1; EE, 1); emtẽda (C, 2; EE, 
1); emtẽdamos (VC, 1); emtẽde (S, 5; 
EE, 6); emtẽdẽ (EE, 4); emtẽdẽdo (S, 1; 
EE, 1); emtẽdeẽ (EE, 1); emtẽdem (EE, 
4); emtẽdemos (C, 1; EE, 1); emtẽden 
(S, 1; EE, 1); emtẽdeo (EE, 1); emtẽder 
(S, 4; C, 2; EE, 9); emtẽderõ (EE, 2); 
emtẽdes (EE, 1); emtẽdese (S, 1); 
emtẽdessem (EE, 1); emtẽdiã (EE, 1); 
emtẽdiam (EE, 2); emtẽdo (S, 1); emtẽdy 
(EE, 1); emtemde (S, 1); emtemdẽ (TC, 
1); emtemdem (EE, 1); emtemder (S, 1; 

EE, 1); emtenda (S, 1); emtende (S, 2; 
VC, 3; EE, 1); emtendem (VC, 1; EE, 
2); emtendemos (VC, 1; C, 1; EE, 1); 
emtendendo (VC, 1); emtendeo (VC, 1); 
emtender (S, 4; TC, 1; VC, 3; EE, 9); 
emtenderom (EE, 2); emtendesse (EE, 
1); emtendessem (EE, 1); emtendiam 
(EE, 1); entẽda (S, 4; VC, 11); entẽdã 
(VC, 6); entẽda as (VC, 1); entẽdaaes 
(VC, 3); entẽdamos (VC, 6); entẽdan (S, 
3); entẽdas (VC, 7); entẽde (S, 48; VC, 
260; EE, 9); entẽdẽ (S, 6; VC, 44; EE, 
1); entẽde se (VC, 1); entẽdẽdo (VC, 12); 
entẽdẽdoa (VC, 1); entẽdee (VC, 1; EE, 
2); entẽdees (VC, 4; EE, 1); entẽdem (S, 
1; VC, 18; EE, 1); entẽdemos (S, 2; VC, 
11); entẽden (S, 1; EE, 1); entẽdendo (S, 
1; VC, 15; EE, 2); entẽdendoos (VC, 1); 
entedeo (VC, 8; EE, 1); entẽder (SG, 1; 
S, 13; TC, 1; VC, 192; EE, 13); entẽdera 
(VC, 4); entẽderam (VC, 1); entẽderas 
(VC, 3); entẽderdes (VC, 1; HV, 1); 
entẽderẽ (VC, 4); entẽderem (VC, 2); 
entẽderemos (VC, 1); entẽderes (VC, 4); 
entẽderiã (VC, 1); entẽdermos (VC, 3); 
entẽderõ (VC, 7; EE, 1); entẽderom (VC, 
2); entẽdes (VC, 3); entẽdese (S, 5; VC, 
10); entẽdesse (S, 2; VC, 7); entẽdessem 
(VC, 5; EE, 1); entẽdessemos (VC, 1); 
entẽdi (VC, 1); entẽdia (S, 1; VC, 15); 
entẽdiã (VC, 14); entẽdiam (VC, 1); 
entẽdiase (VC, 2); entẽdida (VC, 5); 
entẽdidas (VC, 4); entẽdido (VC, 2); 
entẽdidos (VC, 6); entẽdo (S, 7; VC, 2); 
entẽdy (VC, 1); entẽdya (S, 1); entemdẽ 
(S, 1); entemder (S, 3); entemderom (EE, 
1); entemdese (S, 1); entemdesse (S, 2); 
entemdo (S, 1); entenda (VC, 14; C, 1; 
EE, 2); entendã (VC, 1; EE, 1); entenda 
a (VC, 1); entendaaes (EE, 1); entendam 
(VC, 7; EE, 1); entendamos (VC, 11); 
entendas (VC, 5); entende (S, 34; VC, 
239; EE, 24); entendẽ (S, 1; VC, 53; EE, 
2); entende se (VC, 2); entendea (VC, 
1); entendẽdo (VC, 11); entendee (VC, 
1); entendees (VC, 2); entendem (S, 1; 
VC, 30; EE, 3); entendemos (VC, 7); 
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entenden (S, 2); entendendo (S, 1; VC, 
13; EE, 1); entendeo (S, 1; VC, 14; HV, 
2; EE, 2); entender (S, 26; VC, 202; EE, 
20); entendera (VC, 4); entenderam (VC, 
2); entenderas (VC, 3); entenderdes (VC, 
1); entenderẽ (VC, 3); entenderees (VC, 
1; EE, 1);  entenderem (VC, 6); 
entenderemos (VC, 3); entenderes (VC, 
3); entenderia (VC, 2); entenderiã (VC, 
3); entendermos (VC, 3); entenderõ (VC, 
2; EE, 1); entenderom (VC, 4; EE, 2); 
entendes (VC, 9); entendese (S, 6; VC, 
7; EE, 1); entendesem (S, 1); entendesse 
(S, 3; VC, 6; EE, 1); entendessem (VC, 
7); entendessemos (VC, 1); entendessen 
(EE, 1); entendestes (VC, 1; EE, 1); 
entendia (VC, 9; EE, 2); entendiã (VC, 
13); entendiã no (VC, 1); entendiam 
(VC, 10; EE, 1); entendian (EE, 1); 
entendiano (VC, 1); entendias (VC, 1); 
entendida (VC, 5); entendidas (VC, 2); 
entendido (S, 1; VC, 6; HV, 1); entendido 
he (VC, 1); (VC, 3); entendo (S, 11; VC, 
6; EE, 1); entendy (VC, 1); entendyam 
(VC, 2); era entẽdida (VC, 1); era 
entẽdido (VC, 1); eram entendidos (VC, 
1); es entẽdido (VC, 1); ẽtẽdamos (VC, 
2); ẽtẽde (S, 8; TC, 1; VC, 19; EE, 5); 
ẽtẽdẽ (S, 2; VC, 3; EE, 1); ẽtẽdede (VC, 
1); ẽtẽdẽdo (VC, 1); ẽtẽdem (EE, 1); 
ẽtẽdemos (EE, 1); ẽtẽdeo (S, 1; TC, 1); 
ẽtẽder (S, 9; VC, 11; EE, 3); ẽtẽdera (VC, 
1); ẽtẽderam (EE, 1); ẽtẽdese (S, 4; VC, 
1); ẽtẽdesse (S, 1; VC, 1); ẽtẽdessemos 
(EE, 1); ẽtẽdestes (EE, 1); ẽtẽdia (VC, 
2); ẽtẽdiã (VC, 3); ẽtẽdida (EE, 1); 
ẽtẽdido (VC, 2); ẽtẽdo (S, 4); ẽtemde (S, 
2); ẽtemder (S, 2); ẽtenda (TC, 1); ẽtendã 
(S, 1); ẽtendam (EE, 1); ẽtende (S, 11; 
TC, 1; VC, 2; C, 1); ẽtendẽ (S, 1; VC, 
1); ẽtendẽdo (S, 1); ẽtendem (S, 1); 
ẽtendemos (S, 1); ẽtendendome (S, 1); 
ẽtendensse (S, 1); ẽtender (S, 10; TC, 1; 
VC, 2; C, 1; EE, 3); ẽtendes (EE, 1); 
ẽtendese (S, 2; TC, 1); ẽtendesse (S, 2); 
ẽtendessem (EE, 1); ẽtendiam (EE, 1); 
ẽtendido (EE, 1); ẽtendo (S, 1); ẽtendoa 

(S, 1); forã entendidos (VC, 1); forõ 
entẽdidos (VC, 1); fossẽ entẽdidos (VC, 
1); foy entendida (VC, 1); he entẽdida 
(VC, 7); he entẽdido (VC, 5); he 
entendida (VC, 5); he entendido (VC, 6); 
sam entẽdidas (VC, 1); sam entendidas 
(VC, 1); seer emtendida (VC, 1); seer 
entẽdida (VC, 8); seer entẽdidas (VC, 1); 
seer entẽdido (S, 1; VC, 3); seer entẽdidos 
(VC, 1); seer entendido (S, 1; VC, 2); 
seer ẽtẽdidos (VC, 2); seja entẽdida (VC, 
1); seja entẽdido (VC, 1); sejã entẽdidos 
(VC, 1); seja ẽtẽdido (VC, 1); sõ 
entẽdidas (VC, 1); sõ entẽdidos (VC, 7); 
sõ entendidos (VC, 1); sõ ẽtẽdidos (VC, 
1); som entẽdidas (VC, 2); som entedidos 
(VC, 1); som entẽdidos (VC, 6); som 
entendidas (VC, 4); som entendidos 
(VC, 13); tinhã entẽdido (HV, 1). 
Contextos: «E nõ he dentender que a 
contriçom tira o pecado» (S); «E non he 
dẽtender que estes ham de pregar a 
palaura de Deus» (S); «pera que emtẽda 
as cousas que de neçessidade deue 
saber» (C); «cõ dilligẽcia emtẽdamos em 
orações» (VC); «esto nõ se emtẽde de 
cada ryquo» (EE); «pellos quaaes se 
emtẽdẽ os setenta diçipollos» (EE); «E 
se algũ sabendo e emtẽdẽdo que era 
inpotẽte casase com algũa molher» (S); 
«Que os dãpnados postos no jnferno 
emtẽdeẽ os bẽauẽturados postos sobre 
sua folgança» (EE); «por jsto se emtẽdem 
os cobijçosos aas cousas terreaaes» (EE); 
« p o d e  f a z e r  t o d a l l a s  c o u s a s 
avoondosamẽte que pedimos ou 
emtẽdemos segundo a virtude que obra 
em nos» (EE); «teera seys artjgos ou seis 
clausulas que se emtẽden em aquilo que 
Jhesu Christo disse» (S); «ella emtẽdeo 
aquesto da ressurreiçam vijndoira na fim 
do mundo» (EE); «a dar a emtẽder que 
tem ha vomtade por si e pollo pouoo 
dereyta» (S); «e elles nõ emtẽderõ a 
pallaura que lhes disse» (EE); «tu 
geeramẽto carnal emtẽdes e eu digo do 
geerar spiritual» (EE); «emtẽdese que 
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deuemos amar as cousas que som saude 
de sua alma» (S); «Ca depois da 
resurreiçõ sua lhes abryo ho sentido para 
que emtẽdessem, as scripturas» (EE); «ca 
nõ emtẽdiã aquello de Ysayas» (EE); «e 
emtẽdiam que a sua carne se auya de 
comer com os dentes» (VC); «dos quaees 
nõ me emtẽdo antremeter» (S); «emtẽdy 
(o numero dos asynados .cxl.iiij. mil. de 
todollos tr ibus)» (EE);  «a qual 
notoriadade sse emtemde em tres 
maneyras» (S); «Seguese o quinto 
mandamẽto em no qual se emtemdẽ duas 
mortes» (TC); «emtemdem sua voz» 
(EE); «todo homem pode emtemder a 
quen deue fazer esmola» (S); «e gardar 
tantas hostias quantas emtenda que 
cumplam segũdo a multidõee dos 
parrocheanos de que tem cura» (S); «A 
ssegũda se emtende a gloria e a bem 
auenturança de Deus e exçelençia da 
graça» (S); «Por ysto se emtendem os 
luxuriosos» (EE);  «Em aquesta 
recomendaçom emtendemos nom soo 
sam Joham» (VC); «Spiritualmente 
emtendendo» (VC); «e aqueste pareçe 
que emtendeo Jeronimo» (VC); «e 
fazelhe emtender que a que nõ teuer em 
este mundo que a tera no purgatorio» 
(TC); «Emtom emtenderom que nom 
disse do formẽto dos paães» (EE); «nõ 
çessou preguntar atee que emtendesse» 
(EE); «pera que emtendessem  as 
escripturas» (EE); «por que algũas vezes 
fallaua algũas cousas altas e fundas as 
quaaes nom emtendiam» (EE); «Outrosi 
o que bautyza deue aver ẽtençon que 
entẽda que asi como laua o corpo de fora, 
asy os coraçõees alimpãdo de pecados 
de dẽtro» (S); «aquelles que estas graças 
gostarõ entẽdã aquello que nos fallamos» 
(VC); «e ouça estas poucas pallauras e 
entẽda as de coraçom» (VC); «que todo 
mal entẽdaaes. e vos guardees delle» 
(VC); «Onde Jeronimo diz que o 
entẽdamos aqui por o lenho da cruz» 
(VC); «por que todos entẽdan os que ha 

ouuem que he aly o corpo de Deus» (S); 
«porque entẽdas cõ que pena serã 
punidos os pecados illicitos» (VC); «En 
outra maneira se entẽde discreta» (S); 
«algũus nõ sabẽ nẽ entẽdẽ as escryturas 
que cada dya hã de leer e trautar» (S); 
«entẽde se que todas cousas sobre dictas 
e que preçedẽ» (VC); «porque entẽdẽdo 
jũtamẽte toda preposiçõ verdadeira he» 
(VC); «mas partindoa ou entẽdẽdoa ẽ 
duas partes he falsa» (VC); «mas entẽdee 
que tal seja a vontade de deus» (EE); 
«ajnda nõ entẽdees nem vos lembraaes 
dos çinquo paães partidos ẽ çĩquo mil 
homeẽs» (EE); «e pellos outros nomes 
dos angeos sse entẽdem todalas noue 
ordẽs dos ãgeos» (S); «Por egresus 
entẽdemos aquilo que diz in nomine 
patris» (S); «quando se entẽden que nom 
son sufiçiẽtes» (S); «Entẽdendo que 
fallaua da morte corporal» (EE); «nos 
deuiamos pareçer cõ aquellas deuisas e 
ensinios entẽdendoos mysticamente» 
(VC); «e entẽdeo pallauras secretas» 
(EE); «Deus deu ao homem corpo e 
estatura dereyta pera lhe dar a entẽder 
que deue a guardar e teer dereyto em 
todallas cousas» (TC); «e nom se 
entẽdera de qual delles dizia» (VC); «e 
entẽderam sempre auer aquestes malles» 
(VC); «e entõ entẽderas quã rijos som 
os spiritus dos maaos desejos que te 
perseguẽ» (VC); «Fazee assi como vos 
entẽderdes e virdes que he bẽ» (HV); 
«por veerẽ e entẽderẽ tã grãde sabedoria 
ficarõ spãtados» (VC); «per entẽderem 
ou emterpretarẽ a ley mal» (VC); «nõ 
entẽderemos quanto teemos sobejo» 
(VC); «mas se o tu nõ entẽderes elle veẽ 
por tua destroiçõ» (VC); «ou entẽderiã 
que era aquelle que disse a Moyses» 
(VC);  «por  entẽdermos  que  se 
cobijçamos seer quinhoeiros da dicta 
resurrecçõ que deuemos seer partidos e 
apartados das cõpanha[s] dos maaos» 
(VC); «(nõ entẽderõ) quẽ era ho pastor» 
(EE); «Elles nom entẽderom o que lhes 
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falara» (VC); «Nõ queyras pois 
pararmẽtes aas pallauras que ouues e 
entẽdes» (VC); «que entẽdese ssegũdo 
çerta rrazon se rrequere» (S); «entẽdesse 
quando he fama ou en pubrico» (S); «por 
que entẽdessem e obrassem bem» (EE); 
«qu i s  que  nos  buscas semos  e 
entẽdessemos aquelle que sta seentença 
verdadeira e spantosa nũciou e dictou» 
(VC); «eu nõ entẽdi que sabia antre vos 
outros algũa cousa» (VC); «creẽdo que 
era ẽbargo nõ entẽdia fazer casamẽto» 
(S); «porque entẽdiã que esto era a elles 
cousa mais cõueniẽte que outra» (VC); 
«porque nom entẽdiam dos poderios e 
mayorias terreaaes mas dos cellestriaaes» 
(VC); «sete e nõ mais mas entẽdiase da 
questa apariçõ ou deste apareçimẽto em 
que todos stauã ajũtados» (VC); «e a 
alma entẽdida per a graça do santo spiritu 
pode veer deus per figuras» (VC); «as 
scripturas forã nom bem entẽdidas» 
(VC); «Em a maneyra septima he 
chamado pascoa esse meesmo Christo 
entẽdido per o cordeyro pascoal» (VC); 
«quise que fossem auydos e entẽdidos 
por seus amigos» (VC); «porende entẽdo 
aqui dizer delle» (S); «eu conhoci e 
entẽdy  toda a semelhãça da sua 
fremosura» (VC); «ca os beẽs que tinha 
entẽdya que eu por myn os ouuera» (S); 
«os quaees se entemdẽ em aquele uersso 
do salteyro» (S); «a dar a entemder que 
as almas dos fiees christaãos ja non som 
nen seram daqui adiante em toruaçom 
deste mundo» (S); «E elles nemhuũa 
cousa destas entemderom» (EE); «quãdo 
ffose de outra lingua e nom o entemdese» 
(S); «ca poys lhe deu liçença pera aquilo, 
entemdesse que lhe da liçẽça» (S); «aqui 
entemdo dizer das duuydas que açerqua 
deste sacramento podem acomteçer» (S); 
«E ysto se entenda naquelles que renda 
nom tiuerem honde uiuem» (C); «Julguẽ 
e entendã os outros como quiserẽ» (VC); 
«aquelle que lee entenda a entõ» (VC); 
«que nehuũa cousa desejees ou 

entendaaes soomente a elle» (EE); «e 
ouuindo nam entendam» (EE); «ou 
entendamos aquelle que foy assignado 
na cruz» (VC); «Onde nom entendas que 
elle disse a Judas» (VC); «nom entende 
nen sabe o que diz» (S); «dyzẽ algũs que 
nõ entendẽ  os  dereytos que he 
sacramento» (S); «entende se que a 
virgem bemauenturada nom soomente 
foy dada a Joham em madre. mas ajnda 
a toda a ygreja» (VC); «e entendea 
prouar per tal razõ e syllogismo» (VC); 
«entendẽdo por limpo coraçom aquelle 
que he limpo de toda especia stranha» 
(VC); «e daqui entendee quam grande 
mal seja o da discordia» (VC); «Sabees 
e entendees esto que vos ora eu fiz» 
(VC); «e de toda obra que embarga aos 
que entendem en o seruiço de Deus» (S); 
«Das quaaes palauras entendemos que 
os apostollos forom primeiro baptizados» 
(VC); «por que estas palauras sse 
entenden todalas coussas que fazen 
bautismo» (S); «Entendendo da oraçom 
da vontade» (S); «E quando o emperador 
entendeo as pallauras dãbos de dous, 
respõdeo» (HV); «as quaees ho prelado 
discreto pode por si mesmo entender» 
(S); «A segũda a dar a entender que estes 
taees son em ha comunhõ» (S); «Quem 
en tendera  o s  peccados  seus  e 
negligencias?» (VC); «E aquelles nom 
entenderam algũas cousas destas» (VC); 
«e entenderas que o deues amar mais 
que ty meesmo» (VC); «entenderdes as 
mallicias e enguanos e vos guardardes 
de l les»  (VC);  «para  entenderẽ 
dereitamẽte» (VC); «E en esta maneira 
entenderees ligeiramente o que em ella 
se declara» (EE); «nom som dados por 
se entenderem simplezmente como 
jazem aa letera» (VC); «entenderemos a 
cõcordia do poboo dos judeos e dos 
gentios» (VC); «saluo se entenderes aqui 
duas mortes» (VC); «e entenderia entõ 
a corte toda dos angeos» (VC); «nom se 
entenderiã nem poderiã caer desso a 
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dereita entẽçõ» (VC); «e pera a 
entendermos que viuamos segundo ella» 
(VC); «e elles non entenderõ a razam 
que lhes disse» (EE); «mais os leterados 
e phariseus cegos de mallicia nõ 
entenderom o que leeram» (EE); «vees 
tu aquesto .s. entendes tu aquesto» (VC); 
«entendese confesados a vos» (S); 
«minha võtade seria que soubesem e 
entendesem prouesem as coussas 
prestumeiras» (S); «e como entendesse 
as pallauras de Christo» (EE); «E ajnda 
os homeẽs seriam mais promptos para 
fazer  to rp idades  e  pecados  se 
entendessem que os nom auiã de 
descobrir» (VC); «E porque nõ 
entendessemos que a dicta sua pẽna seria 
pequena e blanda» (VC); «pera que 
entendessen as scripturas» (EE); 
«Entendestes todas estas cousas» (EE); 
«Pello qual se entendia ho amor dos 
sacerdotes e judeus» (EE); «per a qual 
cousa os judeus entendiã dar presunçom 
e sospecta aos judeos que Christo era 
cõpanheyro daquelles» (VC); «porque o 
mãjar que vijã a olho entendiã no 
spiritualmẽte» (VC); «non soomẽte 
fa l lauam e  entendiam  toda l las 
linguageẽs» (EE); «E entendian cada 
huũ sua propia linguajẽ» (EE); «e 
entendiano de auiltar em todo» (VC); 
«Os quaaes porque entendias que elle 
fallaua misticamente» (VC); «E a 
contẽplatiua entendida per Joham» 
(VC); «nẽ que tãto fossem per ella 
entendidas» (VC); «por tal que tu que 
agora regnas e sempre regnaste nas terras 
sejas conhoçido e entendido que regnas 
dos  jgnorã tes (VC);  «era  homẽ 
entendido» (HV); «e porẽ aquelle que 
mais entendido he scolhe a cousa mais 
principal» (VC); «entendo aquy dizer 
dellas» (S); «Certas do mouimẽto do 
coraçõ entendy eu a sua presença» (VC); 
«Entendyam elles segũdo diz Crisostomo 
que poderiam mostrar per razom que 
peor era Christo que ladrõ alguũ» (VC); 

«a qual em aquellas offertas era entẽdida 
e significada» (VC); «a qual era entẽdido 
spiritualmẽte em aquesta pascoa» (VC); 
«E os poderosos que eram entendidos 
per a lingua ladinha» (VC); «se tu es 
entẽdido começa de ti meesmo e ẽ ty» 
(VC); «porque ẽtẽdamos o que somos» 
(VC); «Mas esta sanha ou hodio ẽtẽde 
tu asy como ẽtẽdeo Sant Paulo» (TC); 
«por que ẽ estes se ẽtẽdẽ todas tres 
pesoas» (S); «(ouuide) .s. a voz (e 
ẽtẽdede)» (VC); «Dos sobreditos quatro 
discipollos chamados de pescar diz asy 
Jeronimo misticamẽte ẽtẽdẽdo» (VC); 
«se ẽtẽdem os pecadores que se arrepẽden 
dos seus peccados» (EE); «mays que 
sabemos demãdar (ou ẽtẽdemos)» (EE); 
«nũca ẽtẽdeo que podesse mouerse a 
auer ajũtamẽto» (S); «Em outra maneira 
se pode asy ẽtẽder cũplase tua võtade em 
na terra asy como no ceo» (S); «e assy 
mujtos som que se podẽ saluar se elle 
ẽtẽdera soomẽte dos que teẽ riquezas» 
(VC); «mas as ouelhas nõ hos ẽtẽderam» 
(EE); «ẽtẽdese as cousas pasadas 
proueẽsse as prostumeiras que ssom as 
cousas por vijr» (S); «E diz oje e ẽtẽdesse 
pera senpre e por cada tempo» (S); «por 
que jsto ẽtẽdessemos que assy como ho 
pam e ho vinho muito sosten e mãtẽ ho 
corpo» (EE); «he pello ardor, e batimento 
pello frio (ẽtẽdestes etc.)» (EE); «mas 
em figura ẽtẽdia as cousas eternaaes» 
(VC); «por a justiça da ley que ẽtẽdiã 
que guardauã» (VC); «porque sua 
pallaura fosse mais ligeiramẽte ẽtẽdida 
pellos rusticos» (EE); «Onde nõ deue 
seer esto ẽtẽdido per esta guisa» (VC); 
«aqui ẽtẽdo tractar da penitẽçia» (S); 
«Enpero esto se ẽtemde da oraçõ que he 
volumptaria» (S); «a dar a ẽtemder que 
deuen seer sempre subjectas a seus 
maridos» (S); «nem esto nom ẽtenda o 
homẽ asy grosamente» (TC); «E esto se 
deue fazer por maneira que os que o 
ouuirẽ ẽtendã que o soube de outra 
parte» (S); «(nom ẽtendam) o syso 
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espiritual de dentro» (EE); «se algũa 
sẽtẽça da contra dereito por algũa destas 
cousas ou por outra quallqueer que 
ẽtende» (TC); «Aquy os çeeos sse ẽtendẽ 
por aquela ordem dos angeos que chamã 
tronus» (S); «mais se o fez por 
menospreço seu ẽtendẽdo que elle estaua 
em pecado» (S); «sabem e ẽtendem a 
ssãtidade do seu nome» (S); «E por 
aquyllo que diz excurssus vsque ad 
inferos, ẽtendemos a parte sestra» (S); 
«Pequey por presumpçom ẽtendendome 
e avendome eu por melhor e mais rrico 
e mais poderoso» (S); «E estes ẽtendensse 
segũdo estam escriptos» (S); «Se nõ se 
ẽtender que he mais segura cousa pera o 
acusado, deueo a inuiar a outro iuiz 
mayor» (TC); «Pello qual vejo que nõ 
ho ẽtendes» (EE); «O uirgẽ que bẽ garda 
sua uirginidade e ẽtendese cõ obras» 
(TC); «E amar mais huũ que outro 
ẽtendesse ẽ muitas maneiras» (S); 
«Prouuesse a deos que soubessem e 
ẽtendessem ao [por] vijr» (EE); «por que 
as escripturas do regno de Christo 
ẽtendiam corporalmẽte» (EE); «diz 
Gorram que o siso da letera he chaão 
ẽtendido» (EE); «ẽtendo aqui dizer do 
pater noster e despoys da aue maria» (S); 
«ẽtendoa poeer aquy segũdo acho en 
alguũs doctores» (S); «A sexta figura sob 
a qual forã entendidos foy dos doze 
scuytas ou descobridores da terra» (VC); 
«E segũdamente estes forõ entẽdidos e 
affigurados per as xij. fontes viuas que 
stauã em Helim» (VC); «todollos seus 
quise que fossẽ entẽdidos em aquella sua 
palaura e oraçõ» (VC); «se dereitamente 
foy entendida declara e preeguaa per hũa 
voz a alteza dos preceptos» (VC); «a qual 
he entẽdida per Symon» (VC); «o qual 
he entẽdido per Christo» (VC); «as 
quaaes sam entẽdidas per os rijos que 
corrẽ com jmpeto» (VC); «Hũa das aas 
e braços pode seer emtendida  a 
proteyçom nas boas andanças» (VC); 
«nem dando maneira que podese seer 

entẽdido» (S); «ho vsso de ffalar que non 
pode seer entendido» (S); «como quer 
que outra cousa seja entẽdida» (VC); 
«saluo senã que seja ẽtẽdido que ẽ ho 
tẽpo que a synagoga viueo» (VC); «sõ 
entẽdidas aquellas todas» (VC); «e todas 
estas cousas som entẽdidas per as 
propriedades achadas na poonba» (VC); 
«Per esta palaura ceeos som entendidos 
os sanctos e justos» (VC); «que bẽ o 
tinhã entẽdido suas pallauras» (HV).

entender 2, subs. (do verbo entender). 
Entendimento; compreensão. Formas: 
emtẽder (EE, 1); emtender (EE, 2); 
entẽder (VC, 4; EE, 2); entender (VC, 3; 
EE, 2); entenderes (VC, 1). Contextos: 
«ho emtẽder de todallas cousas escõdidas 
nos faz creer que sejas verdadeiro e 
natural filho de deus» (EE); «por que 
tijnham ho sentido aberto ao emtender 
das escripturas» (EE); «e a rezõ he 
por quãto nosso emtender tem termo» 
(EE); «e lhe toruassem o entẽder» 
(VC); «A segunda he do entẽder de 
dentro» (EE); «pera que ajaaes todo o 
entẽder dellas» (EE); «mouidos per falso 
entender daquello que se diz no Genesi» 
(VC); «erã falleçidos de entender 
spiritual» (VC); «Como quẽ diz a vos 
outros pertençe o entender que auees 
de emsynar o caminho da saluaçã aos 
outros» (EE); «Pera o entender da letera 
deuees saber que tres forõ os Herodes» 
(EE); «e nõ curastes das interpretaçoões 
e entenderes que vos eu daua» (VC).

entendido, subs. (do part. de entender). 
Sabedor ;  conhecedor.  Formas: 
emtẽdidos (EE, 2); entẽdido (S, 1); 
entẽdidos (EE, 1); entendido (EE, 2); 
entendidos (EE, 1). Contextos: «porque 
Christo nõ escolheeo prudentes letrados 
deste mũdo, nem emtẽdidos na ley: nẽ 
rycos» (EE); «escõdeste estas cousas 
aos sesudos e emtẽdidos» (EE); «deue 
ser sabedor e entẽdido pera que possa 
bem leer e pronũçiar» (S); «e elles lhe 
disserõ) como entẽdidos na ley» (EE); 



305Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

«Porẽ todo leterado e entendido no regno 
dos çeeos he semelhante ao senhor da 
casa que tira do seu thesouro o nouo e 
velho» (EE); «nõ soomente aos boõs 
e entendidos, mas ainda aos que non 
escuytam rezã» (EE).

entendimento, subs. (de entender + 
-mento). Ato ou efeito de entender; 
inteligência; compreensão; acordo. 
Formas:  emtẽdimento (EE,  2) ; 
emtẽdimẽto (S, 1; EE, 4); emtendimento 
(VC, 1; EE, 6); emtendimentos (EE, 1); 
emtendimẽto (VC, 1; EE, 1); entẽdimento 
(S, 5; VC, 27); entẽdimentos (VC, 
1); entẽdimẽto (S, 5; VC, 80; EE, 1); 
entẽdimẽtos (VC, 6); enteẽdimẽto (VC, 
1); entemdimento (S, 1); entendimento 
(S, 8; VC, 76; EE, 8); entendimentos 
(VC, 7); entendimẽto (S, 3; VC, 59; EE, 
8); entendimẽtos (VC, 5); entendymento 
(S, 1); ẽtẽdimento (S, 1); ẽtẽdimẽto (S, 
2; TC, 3; VC, 8; EE, 4); ẽtendimento 
(S, 3; VC, 1); ẽtendimẽto (S, 3); 
ẽtendimẽtos (EE, 1). Contextos: «Ca por 
emtẽdimento de luxuria com as molheres 
estrãgeyras foy mouido a seguir deoses 
dellas» (EE); «Ca per a cabeça se 
emtẽde ho emtẽdimẽto e vontade de 
rrezon» (S); «que sejaaes compridos do 
conheçimento de sua vontade em toda 
sabedoria e emtendimento spiritual» 
(EE); «guarde vossos coraçoões e vossos 
emtendimentos em Jhesu Christo nosso 
senhor» (EE); «reçebera emtendimẽto 
das scripturas» (VC); «Empero se nõ se 
mudasse el entẽdimento seria bautismo» 
(S); «as sentẽças e entẽdimentos das 
pallauras» (VC); «Ho segũdo dõ 
do spiritu sãto he ho entẽdimẽto» 
(S); «captiuar todos nossos sentidos 
e entẽdimẽtos» (VC); «e ajnda aas 
vezes se toma por o enteẽdimẽto» 
(VC); «com toda vontade e con todo 
entemdimento» (S); «todo entendimento 
angellico e humano» (EE); «muyto 
mais nom tangera a alma que ouuer os 
entendimentos e sentenças» (VC); «por 

a razom soomente e por entendimẽto 
da vontade» (S); «em as significaçoões 
e entendimẽtos desuayrados» (VC); 
«Ha sabedoria destruee a loxuria. 
O entendymento a gula» (S); «E se 
de bebydiçe de todo ten perdido ho 
ẽtẽdimento e rrezon» (S); «Louuarse 
do ẽtẽdimẽto ou sabedoria ou de 
linhagem» (TC); «como o faleçimento 
do ẽtendimento ẽbarga o matrimonio» 
(S); «hos que nõ ouuerõ ẽtendimẽto 
bẽ se poderian saluar ssomente con ho 
bautismo» (S); «e vossos ẽtendimẽtos 
em Jhesu Christo» (EE).

entento, adj. O mesmo que intento. 
Formas: emtẽto (VC, 1); ententa 
(VC, 2); ententos (VC, 3); entẽta (VC, 
1); entẽto (VC, 1); entẽtos (VC, 1). 
Contextos: «Onde de que maneira 
podera alguẽ recolher se para estar 
emtẽto na oraçõ» (VC); «e pero nõ 
embargãdo esto como era sempre ententa 
na oraçõ» (VC); «porque vaguẽ e 
sejã ententos em oraçom» (VC); «nẽ 
somos ententos a cõprir aquello que 
entẽdemos assy como deuemos» (VC); 
«Nẽhũa cousa pois os homẽs deuem 
de seer ententos aos ydollos» (VC); 
«staua afficada e entẽta em a duçura 
das palauras do senhor» (VC); «porque 
podesse mais finalmente seer entẽto na 
preeguaçõ» (VC); «E ẽ fijm traz a nos 
ẽ cõclusõ que sejamos entẽtos» (VC).

entercessor, subs. (do lat. intercessore-m). 
O mesmo que intercessor: o que intercede; 
mediador. Formas: enterçessor (S, 1). 
Contexto: «Enterçessor, rrogador por 
que ha cuydado de quitar as nossas 
culpas e pecados» (S).

entermo, loc. adv. (de em + termo). No fim. 
Formas: entermo (VC, 1). Contexto: 
«elle disse eu soõ careira nõ deuemos 
asentarnos a folguar em ella assy como 
entermo: mas hir per ella a deus» (VC).

enterpretação, subs. O mesmo que 
interpretação. Formas: emtrepetaçom 
(TC,  1) ;  enterpretaçõ (VC,  4) ; 
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enterpretaçom (VC, 1); enterpretaçoões 
(VC, 1); entrepetaçõ (S, 1). Contextos: 
«E que ainda seia maa cousa aquesta 
mostrandolo a emtrepetaçom  do 
uocauolo» (TC); «e tal enterpretaçõ 
de nome perteence aos que comẽçã de 
aproueitarem a ffe» (VC); «segundo que 
lhe fora declarado per a enterpretaçom 
do seu sonho» (VC); «este nome digno 
de honrra tem tres enterpretaçoões. em 
tres lingoageẽs» (VC); «Outro que he 
entrepetaçõ que he maneira de omeçido» 
(S).

enterpretador, subs. O mesmo que 
interpretador. Formas: enterpretador 
(VC, 1); enterpretadores (VC, 1). 
Contextos: «assy como allelluya nẽ ha 
ousou de a enterpretar e declarar alguũ 
enterpretador grego nem ladinho por 
reuerencia do saluador» (VC); «Onde 
segundo a tralladaçom dos septemta 
enterpretadores era scripto» (VC).

enterpretar, vb. O mesmo que interpretar. 
Formas: emterpretando (VC, 1); 
emterpretarẽ (VC, 1); emtrepetadas (EE, 
1); entepretã (VC, 1); enterpreta (VC, 2); 
enterpretado (VC, 1); enterpretãdo (VC, 
1); enterpretãdoo (VC, 1); enterpretan 
nas (VC, 1); enterpretãno (VC, 1); 
enterpretar (VC, 5); enterpretarõ (VC, 1); 
enterpretase (VC, 3); entrepetam (VC, 
1); entrepetando (VC, 1); entrepretada 
(VC, 1); ẽterpretar (VC, 1); ẽterpretou 
(VC, 1); he enterpretada (VC, 4); 
he enterpretado (VC, 5). Contextos: 
«emterpretando mal a ley» (VC); 
«per entẽderem ou emterpretarẽ a ley 
mal» (VC); «se deuem seer todas as 
duuidas emtrepetadas aa milhor parte» 
(EE); «e os guallileos que se entepretã 
traspassantes significã os caminheyros 
daqueste mũdo» (VC); «a qual destroyria 
as treeuas da ignorancia da ydollatria a 
qual cousa Alexandre enterpreta» (VC); 
«e que nõ pode seer bẽ enterpretado» 
(VC); «mas os phariseus entẽdẽdo e 
enterpretãdo aquesto mal scriuiã em 

purgaminhos e papees os dez mãdamẽtos 
de Moyses» (VC); «homẽ enterpretãdoo 
assy como emcima dicto he» (VC); «e 
aquellas que se fazẽ bẽ enterpretan 
nas a maa parte» (VC); «e aquello 
que se pode fazer com boõa entençõ 
enterpretãno mal» (VC); «tomar em 
boo entendimento e enterpretar a boa 
parte» (VC); «mas segũdo a sentẽça e 
o proposito alguũs o enterpretarõ que 
quer dizer salua nos» (VC); «Em abraico 
enterpretase strella ou lumiador do mar» 
(VC); «e entrepetam todas as cousas que 
lhe aveẽ» (VC); «fazem seer negros e 
affamã nos mal entrepetando» (VC); 
«asy ficou nõ entrepretada do hebraico» 
(VC); «Onde segũdo a voz nẽ o grego 
nẽ o ladinho nõ o pode ẽterpretar nẽ 
entender» (VC); «mal ẽterpretou ergo o 
dyaboo a escriptura» (VC); «Entraua o 
senhor Jesu em a cidade de Capharnaum 
que he enterpretada ou que quer tanto 
dizer como agro» (VC); «que o nome do 
euãgelho em ladinho he enterpretado 
boõa messagẽ» (VC).

enterrador, subs. (de enterrado + -or). 
Aquele que enterra; coveiro. Formas: 
enterradores (VC, 1). Contexto: «E os 
enterradores della queria entender que 
outrossy erã infiees e mortos na alma per 
infieldade» (VC).

enterramento, subs. (de enterrar + -mento). 
Ato ou efeito de enterrar; inumação; 
funeral. Formas: emterramẽto (C, 1); 
enterramento (C, 1); enterramẽto (VC, 
1); ẽterramẽto (S, 1). Contextos: «E 
a outra metade aja a alma do deffunto 
pera pagamẽto de seus seruidores e 
emterramẽto de seu corpo» (C); «Nem 
vaa a seu enterramento clerigo nem 
cruz» (C); «E nota que ajnda que Christo 
em aquesta sepultura e enterramẽto nõ 
sentisse algũa door» (VC); «A terçeyra 
he as enxequias e as solepnidades que 
fazẽ no ẽterramẽto» (S).

enterrar, vb. (de em- + terra + -ar). 
Meter debaixo da terra; inumar; sepultar. 
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Formas: auia enterrado (S, 1); auia 
ẽterrado (S, 1); emterra (S, 1); emterralo 
(S, 1); emterrar (C, 2); emterrem (C, 
1); enterrã (C, 1); enterrada (S, 1); 
enterrado (VC, 2); enterrar (S, 1; C, 
1); enterrarem (VC, 1); enterrarom (S, 
1); enterraua (S, 1); enterrem (S, 1); 
enterreo (S, 1); enterrey (S, 1); ẽterado 
(S, 1); ẽterar (S, 1); ẽterra (S, 1); ẽterrada 
(S, 1); ẽterrar (S, 2); for enterrado (S, 
1); ffor emterrado (S, 1); ffor enterado 
(S, 1); fossẽ enterrados (HV, 1); seas 
enterrado (VC, 1); seer enterrada (S, 
1); seer enterrado (S, 1); seer ẽterrado 
(S, 1; EE, 1); ser enterrada (S, 1); ser 
enterrado (S, 1); ser ẽterrada (S, 1); 
sseer enterrado (S, 1). Contextos: 
«ainda que nẽnhuũ nõ sse auia enterrado 
nella» (S); «donde nennhuũ nõ se auia 
ẽterrado» (S); «emterra ao escomũgado 
no çemiteryo» (S); «Ca entõçes ho deue 
poer na pysçina ou emterralo açerqua do 
altar» (S); «nẽ saya sobre finados ou os 
vaa emterrar ou emcomẽdar» (C); «que 
os nam emterrem em sagrado» (C); «e 
enterrã finados cõ seus mantões» (C); 
«deue ser a molher enterrada con ella» 
(S); «forõ .xxxvj. oras. em que jouue 
enterrado» (VC); «remijr, vestir, dar 
pasada, enterrar» (S); «porque o tempo 
os costrangea de o enterrarem presto» 
(VC); «poseron a pedra en çima do 
muymento e ho enterrarom» (S); «e alen 
disto enterraua aos mortos que rreçebiã 
morte pella ley» (S); «ou se enterrem 
em ssuas ygrejas» (S); «E se aqueçer de 
morrer, enterreo» (S); «nom enterrey os 
mortos que ho avian mester» (S); «e que 
foy morto en quanto homẽ e ẽterado» 
(S); «E todo fiel christaão he obrigado de 
ẽterar os proues mortos» (S); «A segũda 
o logar dõde alguũ se ẽterra» (S); «E o 
vomito deue seer queymado e ha çijnsa 
cuberta e ẽterrada açerca do altar» (S); 
«A prymeira sepultura he de dereyto 
proprio que alguũ ha pera se ẽterrar» 
(S); «se o corpo nõ for enterrado 

dandolhe con vergas ou con azoutes» 
(S); «E sse ffor emterrado dando no 
sepulcro» (S); «E se ffor enterado, non 
deue seer desenterrado» (S); «mãdou 
que todos os mortos fossẽ enterrados» 
(HV); «e seas enterrado e sepultado 
em o segredo da tua voontade» (VC); 
«deue seer enterrada fora do çimiterio» 
(S); «Do corpo nenhuũ se aparta atee 
seer ẽterrado» (EE); «se deue ser 
enterrada em çimiterio» (S); «e deueria 
ser enterrado em çimiterio» (S); «E 
sse morrer, nõ deue sseer enterrado en 
çimiterio segundo subsso he dyto» (S).

enterrogação, subs. O mesmo que 
interrogação. Formas: emterrogaçõ 
(S, 1); enterrogaçom (TC, 1). Contextos: 
«Como quer que ẽ algũas ygrejas 
primeiramẽte põee o nome que façam 
esta emterrogaçõ» (S); «Seguese a 
enterrogaçom que deue fazer aos 
religiosos e som sete preguntas» (TC).

entesourar, vb. (de em- + tesouro + -ar). 
Acumular ou guardar riqueza. Formas: 
em thesourar (VC, 1); emthesourar 
(VC, 1); ẽthesoura (VC, 1); ẽthesourou 
(VC, 1). Contextos: «e que nõ quer 
dispender: mas em thesourar» (VC); 
«esto he auer cuydado de emthesourar 
cõ auareza» (VC); «Tal como este aa 
morte sera mui pobre porque ẽthesoura 
e nõ sabe pera que» (VC); «aquello que 
deu quẽquer que foy aquello ẽthesourou 
ẽ seu gualardõ» (VC).

entojar, vb. (do cast. antojar). O mesmo 
que antojar: afigurar. Formas: entojãdo 
(VC, 1). Contexto: «dos quaaes entojãdo 
todo manjar spiritual chegarom aas 
portas da morte» (VC).

entolhar, vb. (do cast. antojar). O mesmo 
que antolhar: antojar; afigurar. Formas: 
emtolharselhe (EE, 1). Contexto: 
«Herodes creeo primeyro os magos 
seeren enganados da demostraçom da 
estrella cuydando non seer assy mas 
emtolharselhe» (EE).

entonce, adv. (do lat. vulgar *intunce). 
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O mesmo que então. Formas: emtõçe 
(S, 3; EE, 1); emtonçe (S, 1); entõce 
(S, 1); entõçe (S, 12; TC, 1; VC, 2); 
entonçe (S, 9; EE, 1); entonsse (S, 1); 
ẽtõçe (S, 3); ẽtonçe (S, 2). Contextos: 
«emtõçe comete fornicaçom» (S); «Ca 
emtonçe ante o deue dar ao estranho 
que ao parente» (S); «entõce he menos 
pecado cõ estado comuũ que cõ outra que 
esta fora» (TC); «porque entõçe sparge 
aquelle sangue» (VC); «entonçe non era 
bautismo» (S); «Primeiro se assentou 
sobre o burrinho o qual ainda entonçe nõ 
era amansado» (EE); «Ca entonsse nom 
achase saçerdote que teuese liçença e 
autoridade pera se confessar» (S); «ẽtõçe 
nom valeriã os esposoyros» (S); «ẽtonçe 
pode ordenarse de ordẽ sacra» (S).

entonces, adv. O mesmo que entonce. 
Formas: emtonces (S, 1); entõçes (S, 
5); entomçes (S, 2); entonçes (S, 1); 
ẽtõçes (S, 1); ẽtonçes (S, 1). Contextos: 
«emtonces toma sanha e yra cõtra elle» 
(S); «Ca entõçes mayor dilygençia se 
punha» (S); «entomçes se pelas que 
ẽade e põee» (S); «entonçes comete 
meritriçio» (S); «ca ẽtõçes õde quer pode 
ser bautizado» (S); «Ẽtonçes se começou 
a cõtar o dia» (S).

entornar, vb. (de em- + tornar). Virar; 
deitar fora; deixar cair. Formas: 
emtornar (VC, 1); emtornou (TC, 1); 
entorna (VC, 3); entornada (VC, 1); 
entornara (VC, 1); entornarem (VC, 1); 
entornarsea (VC, 1); entornasse (VC, 1). 
Contextos: «e faz emtornar e torçer os 
juyzos» (VC); «A segunda se emtornou 
o corpo de Deus» (TC); «seja a claridade 
do corpo glorificado por a gloria da alma 
que se entorna sobre elle» (VC); «e a 
graça era toda entornada ou lançada toda 
de golpe sobre os seus beyços» (VC); 
«mas diz que se entornara e nõ cabera» 
(VC); «pera reuoluerem e entornarem as 
almas» (VC); «e tã chea que nõ cabera 
ella e entornarsea algũa cousa» (VC); 
«e tanta auondança que sobejasse e se 

entornasse sobre os pecadores» (VC).
entrada, subs. (do part. de entrar). Ato 

ou efeito de entrar; ingresso; porta; 
abertura. Formas: emtrada (VC, 4; C, 
1; EE, 1); entrada (S, 1; VC, 60; HV, 1; 
EE, 2); entradas (VC, 7); ẽtrada (VC, 
7; EE, 1); ẽtradas (VC, 1). Contextos: 
«Sallamõ em a emtrada da santa sanctorũ 
faz duas portas pequenas de paao de 
oliueyra» (VC); «vistos os escandollos 
e malles que se seguẽ da cõuersaçam e 
emtrada que as pessoas seculares tem 
nos mosteiros» (C); «O permeiro que 
he porta e entrada de todolos outros 
saclamẽtos» (S); «a entrada do regno 
esta aberta pella paixon de Christo» 
(EE); «como na ley antigua rociauam as 
entradas e lumiares das cassas» (VC); «e 
esquiuar a ẽtrada delles» (VC); «fechãdo 
e vedãdo a ẽtrada e sayda» (EE); «estam 
nas ẽtradas das ruas grãdes» (VC).

entradanhas ,  subs. (talvez do lat. 
interaneas, plural de interaneum, 
intestino, com epêntese da sílaba -da-, 
por analogia com entrada). Entranhas; 
vísceras.  Formas:  emtradamhas 
(VC, 1); emtradanhas (VC, 2; EE, 1); 
entradanhas (VC, 39; EE, 6); ẽtradanhas 
(S, 1; VC, 4; EE, 1). Contextos: «se 
tees alma pyadosa. e emtradamhas 
de misericordya» (VC); «e enforcado 
arrebentou por meo e sayrõ se lhe fora 
as emtradanhas» (EE); «perventura 
nom se comoueriã suas emtradanhas» 
(VC); «cõ grãde door se lhe apartarom as 
entradanhas» (VC); «e esteue encuberto 
e escondido dentro ẽ suas ẽtradanhas 
noue messes» (S); «e esteue encuberto 
e escondido dentro ẽ suas ẽtradanhas 
noue messes» (VC); «vos teerees door 
nas ẽtradanhas da morte» (EE).

entramento, subs. (de entrar + -mento). 
Ato ou efeito de entrar; inserção. 
Formas: ẽtramẽto (VC, 1). Contexto: 
«por os angeos maaos este metimẽto ou 
ẽtramẽto per sugestõ he» (VC).

entranhadável, adj. (de entranhado 
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+ -vel). O mesmo que entranhável. 
Formas:  entradanhauel (EE, 1). 
Contexto: «e a elle possui perfeitamente 
en sy assy como propio e entradanhauel 
bem» (EE).

entranhável, adj. (de entranhar + -vel). 
Que se entranha; penetrante; arreigado. 
Formas: emtranhauel (VC, 1; EE, 1); 
entranhauel (EE, 1); ẽtranhauel (EE, 
1). Contextos: «e he ygual a deus em 
na ensistencia e seer mutua junta. e 
emtranhauel de huũ e de outro» (VC); 
«escuridade emtranhauel he dicta 
ha ceguydade do pensamento» (EE); 
«(tomaae prazer aquelle dia) Gorrã .s. 
de prazer entranhauel o qual fezerõ os 
apostollos» (EE); «a tristeza ẽtranhauel 
do pẽsamẽto mostrarees de fora cõ 
synaaes» (EE).

entrar, vb. (do lat. intrare). Ingressar; 
penetrar. Formas: auia entrado (VC, 1); 
demtrar (S, 1); dentrar (S, 1; HV, 1); 
emtra (EE, 3; RP, 1); emtrã (EE, 1); 
emtraay (EE, 1); emtrãdo (EE, 4); 
emtram (VC, 1); emtrando (EE, 4); 
emtrar (S, 4; TC, 2; VC, 4; C, 1; EE, 17; 
RP, 1); emtrara (EE, 6); emtrarã (EE, 1); 
emtrarees (VC, 1; EE, 2); emtrarem (TC, 
1); emtrares (EE, 1); emtrarõ (VC, 1); 
emtrasse (EE, 2); emtraste (VC, 1); 
emtre (S, 3; C, 2; EE, 1); emtrẽ (C, 1); 
emtremos (EE, 1); emtres (EE, 1); 
emtrey (EE, 1); emtrou (S, 1; VC, 6; C, 
1; EE, 12); entra (S, 4; VC, 69; EE, 8); 
entrã (VC, 22); entraaes (VC, 1; EE, 1); 
entrada (VC, 1); entrado (VC, 1); entrãdo 
(VC, 13; EE, 3); entrados (EE, 2); 
entraes (VC, 1); entram (TC, 1; VC, 6; 
EE, 3); entramos (VC, 4); entran (S, 3); 
entrando (VC, 9; EE, 1); entrar (S, 14; 
TC, 1; VC, 132; HV, 4; C, 1; EE, 23; RP, 
1); entrara (S, 1; VC, 16; HV, 1; EE, 2); 
entrarã (VC, 1; EE, 2); entraram (VC, 
2); entraras (RP, 1); entrardes (VC, 3; 
EE, 1); entrarẽ (VC, 7); entrarees (VC, 
1); entrarem (VC, 1); entrares (S, 1; VC, 
2); entrarey (S, 1; VC, 2); entrariam (VC, 

1); entrarmos (VC, 4); entrarõ (VC, 13; 
HV, 1); entrarom (VC, 9; EE, 4); entras 
(VC, 1); entrase (S, 1); entrasse (VC, 16; 
HV, 1; EE, 3); entrassem (VC, 4); 
entrassemos (VC, 1); entraste (VC, 4; 
EE, 2); entraua (S, 1; VC, 7; EE, 2); 
entrauã (VC, 5; EE, 1); entre (S, 3; VC, 
19; RP, 1); entrẽ (VC, 9); entrees (VC, 
2); entrem (S, 2; VC, 3); entremos (VC, 
10; EE, 1); entres (S, 1; VC, 8; EE, 4); 
entrey (VC, 2; EE, 1); entro (VC, 2); 
entrou (S, 2; VC, 83; HV, 6; EE, 12); ẽtra 
(S, 2; VC, 4; C, 1; EE, 3); ẽtrã (TC, 1); 
ẽtrãdo (EE, 1); ẽtram (S, 1; VC, 1); 
ẽtramos (S, 1); ẽtrar (S, 5; TC, 2; VC, 
23; EE, 3); ẽtrara (S, 1; EE, 1); ẽtrarã 
(EE, 1); ẽtrardes (VC, 1); ẽtrarẽ (VC, 1); 
ẽtrarees (EE, 1); ẽtrares (VC, 1); ẽtrarõ 
(VC, 1; HV, 4); ẽtrarom (VC, 1; HV, 1); 
ẽtrase (S, 1); ẽtrasse (VC, 4; EE, 1); 
ẽtrassem (VC, 1); ẽtraste (VC, 1); ẽtrauã 
(VC, 1); ẽtre (S, 2; TC, 1; VC, 2; C, 2; 
RP, 1); ẽtrẽ (C, 1); ẽtrees (S, 1); ẽtremos 
(VC, 1); ẽtren (S, 1); ẽtres (TC, 1; VC, 
1); ẽtrou (VC, 8; HV, 1; EE, 8); som 
entrados (VC, 1). Contextos: «aa porta 
per que Christo auia entrado em dia de 
ramos» (VC); «asi como sse esta em 
tempo de morte ou ha demtrar en batalha 
ou justa ou no mar» (S); «ou auẽdo 
dentrar ẽ batalha justa» (S); «abre os 
poros do homẽ e emtra atee o coraçã» 
(RP); «peella qual emtrã as ouelhas aa 
ffe» (EE); «Emtraay pella porta estreita» 
(EE); «e emtrãdo na casa» (EE); «O 
furtador pois e o ladrom nom emtram per 
a porta» (VC); «e emtrando  no 
muymento» (EE); «e nõ cõsinta emtrar 
ho aar seco» (RP); «Se husou emtrar nas 
tauernas ou se fez ala hir outrem» (TC); 
«e emtrara e sayra e achara pastos» (EE); 
«cõ dificuldade emtrarã no regno de 
deus os que cõfiam ẽ seu dinheiro» (EE); 
«ẽ as cidades dos samaritanos nõ 
emtrarees» (VC); «Item mande o 
sacerdote a seus confesados que quada 
uez que emtrarem na ygreia que deytem 



310 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

da augoa beemta per sy» (TC); «quãdo 
emtrares ẽ algũa çidade ante de todallas 
cousas corre aa ygreja» (EE); «ateesque 
emtrarõ em a terra de promissom» (VC); 
«Em aquelle tempo como emtrasse 
huum sabado Jhesu em casa de huũ 
principe dos phariseus a comer pam» 
(EE); «tu que nom emtraste na barcha» 
(VC); «atee que emtre na ygreja do çeo» 
(EE); «ordenamos que non emtrẽ em 
nehũa crasta dos ditos mosteiros» (C); 
«Emtremos neste caminho, tenhamos a 
uerdade» (EE); «Senhor nam som digno 
que emtres sob o meu telhado» (EE); «eu 
emtrey em tua casa e nom me lauaste os 
pees» (EE); «sse emtrou na horden por 
simonia» (S); «entra en tua camara e faze 
oraçon» (S); «Este pũto e passo he cõtra 
aquelles que entrã em religiõ» (VC); «e 
vos nõ entraaes» (VC); «pois que 
cõsentiste que fosse cõbatida e entrada 
ou vençida» (VC); «auia primeiro 
entrado como em cousa alhea» (VC); «E 
logo entrãdo nas synagogas preegaua de 
Jhesu dizendo» (EE); «e entrados morã 
hy» (EE); «nom entraes em elle» (VC); 
«O .xxxiiii. he os que entram em ordem 
cõtra uoõtade de suas esposas» (TC); 
«quando entramos em a ygreja e nos 
ajũtamos» (VC); «E non sse deue dar aos 
que entran en batalha» (S); «Entrando 
Jhesu andaua por Jerico» (EE); «Quẽ 
prometeo simplezmente de entrar em 
hordẽ e depois leixou o uoto que fez 
tomãdo molher deue de fazer peendença 
tres anos» (TC); «e nõ cõsintem entrar 
as cousas peçonhẽtas» (RP); «E despois 
non entrara na ygreja ataa o começo da 
o u t r a  c o r e s m a »  ( S ) ;  « Q u a n t o 
difficilmente entrarã em o regno de deus 
os que teem dinheiros» (EE); «diz que 
das aguas das neues passarã e entraram 
em muy grande feruor ou de caentura» 
(VC); «estas cousas seguramẽte entraras 
em pouoo» (RP); «em qualquer casa que 
entrardes dizey primeiro paz seja en esta 
casa» (EE); «pera elles nõ entrarẽ aa ffe 

de Christo» (VC); «nom entrarees em o 
regno dos ceeos» (VC); «toruam seus 
amigos de entrarem em religiom» (VC); 
«en qual quer cassa que entrares, 
permeiramente diras: paz seja em esta 
cassa» (S); «o que ouuir a minha voz e 
abrir a porta, eu entrarey a elle e çearey 
con elle e elle comigo» (S); «o senhor 
demostrou que os soberbosos e que 
cobijçam as honrras nom entrariam no 
regno dos çeos» (VC); «Per muytas 
tribulaçoões nos conuem entrarmos no 
regno dos ceeos» (VC); «E des que 
entrarõ na çidade os caualleyros que 
leuauã o preso quiserõ saber qual era o 
alcayde» (HV); «Certamente entrarom 
as auguas atees a sua alma» (VC); «Tu 
soo es aquella que sem reçeo entras ante 
a façe do juyz» (VC); «por que maa 
coussa nem çuja nom entrase dentro» 
(S); «De huũ çego que foy alumiado ante 
que entrasse Jhesu ẽ Jerico» (VC); «foy 
mandado em Noe. que no costado da 
archa fezesse hũa abertura per que 
entrassem as animallias que nõ auiam de 
pereçer no dilluuio» (VC); «e assy 
entrassemos ou seu coraçom per aquella 
abertura do seu lado» (VC); «e disselhe 
aamijgo como entraste ca sen vistidura 
de voda» (EE); «Ẽ a gloria de Deus 
entraua cõ soberba» (S); «E em o 
primeiro tabernacullo sempre entrauã os 
sacerdotes acabãdo seus sacrificios» 
(EE); «E tal fumo entre per a boca e por 
os narizes» (RP); «e çarra a porta que nõ 
entrẽ os rayos dos pecados» (VC); «mas 
diz que nõ entrees em tẽptaçõ e cayaaes 
na sua profundeza» (VC); «Os gemidos 
e os choros das perssoas entrem en ty» 
(S); «porque entremos em elles» (EE); 
«Señor, non son digno que tu entres ẽ a 
minha poussada» (S); «e esta depoys que 
entrey nõ deixou de beijar meus pees» 
(EE); «E entro em o paaço deanteiro ou 
no alpender porque a porteira o chamou» 
(VC); «Ordo, quando alguũ deles entrou 
em relegiom» (S); «Esto mesmo he 
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quãdo alguũ ẽtra ẽ religiõ despoys de 
cõsumado ho matrimonio» (S); «asy 
como aqueles que ẽtrã em religiões» 
(TC); «e ẽtrãdo no muimẽto virõ huum 
mãçebo assentado aa deestra» (EE); «Ho 
.xviij. que rreptã e ẽtram em campo» (S); 
«porta por que por elle ẽtramos e ymos 
a Deus» (S); «deue de fazer peẽdença 
depoys ẽtrar ẽ religiom para fazer hy 
peẽdẽça» (TC); «e ẽtrara dentro e ouuira 
as horas canonicas» (S); «e muitos som 
os que ẽtrarã por ella» (EE); «e ẽ 
qualquer casa que ẽtrardes pera pousar 
ali aturaae» (VC); «por ẽtrarẽ na religiõ 
nõ sõ afastados das cousas terreaaes» 
(VC); «nõ ẽtrarees ẽ ho regno dos çeeos» 
(EE); «e por tanto nõ ẽtrares no regno» 
(VC); «e ẽtrarõ dentro» (HV); «e alli 
ẽtrarom na fusta em que vierõ» (HV); 
«ssaluo se ella ẽtrase ẽ rrelegion» (S); 
«e como ẽtrasse em casa falloulhe Jhesu 
dizẽdo» (EE); «ante que ẽtrassem na 
cidade ou depois» (VC); «ẽtraste no 
deserto em spiritu de forteleza» (VC); 
«elles nõ ẽtrauã nẽ leyxauã ẽtrar os 
outros que queriã» (VC); «nas duas que 
ieiũar a pam e agoa nõ uista pano de 
linho nem ẽtre na ygreia» (TC); «nõ ẽtre 
em ella ho aar peçonhẽtado» (RP); «Nam 
ẽtrẽ estas pessoas açima ditas em 
clausura dos ditos mosteiros de donas» 
(C); «nõ ẽtrees en tẽptaçõ» (S); «A 
quinta que ẽtremos em casa de Zacharias 
nõ segũdo os pẽsamẽtos vaãos» (VC); 
«he mãdado pello juiz que ẽtren ẽ canpo» 
(S); «Ca diz el que melhor he que cõ huũ 
olho ẽtres no parayso que teer dous olhos 
e hir ao inferno» (TC); «quando ẽtrou 
em esta çidade caualgãdo em hũa asna» 
(HV); «Mas agora ajnda moytos que som 
entrados e andam nas cortes dos senhores 
per maas obras que fazem negam a 
Christo» (VC).

entrastado, adj. O mesmo que encrastado: 
enclaustrado; que está encerrado num 
claustro. Formas: ẽtrastados (VC, 1). 
Contexto: «Se ajnda agora hy ouuesse 

tal preeguador todo Jherusalem vijnria 
a elle .s. todos atees os relligiosos 
ẽtrastados e toda Judea» (VC).

entre, prep. (do lat. inter). A meio de; 
através de. Formas: entre (S, 13; 
VC, 4); ẽtre (S, 4; TC, 3). Contextos: 
«segundo que he dicto ja entre os 
pecados venyaees» (S); «E de que deus 
disse. entre os nascidos das molheres 
nom se aleuantou mayor» (VC); «Entre 
as outras cousas que som dictas e se 
dizem da oraçom emxertasse ou se poõe 
a oraçom do senhor» (VC); «naçe este 
debdo ẽtre aquelle que ten ho bautizado 
ou comfirmado e ho padre e ha madre 
delle» (S); «se foy uisitar os presos ou 
poer cõcordia ẽtre os mal auiĩdos» (TC).

entredanhas ,  subs.  O mesmo que 
entradanhas. Formas: emtredanhas 
(VC, 1; EE, 1); entredanhas (VC, 9; 
EE, 3); ẽtredanhas (EE, 1). Contextos: 
«e alargua as tuas lõguas e larguas 
emtredanhas» (VC); «deus me he 
testemunha como cobijço a todos 
vos outros nas emtredanhas de Jhesu 
Christo» (EE); «çarrãdo as suas tripas 
e entredanhas quando veem o proximo 
auer necessidade» (VC); «e lhe fechar 
suas entredanhas» (EE); «nas ẽtredanhas 
de Jhesu» (EE).

entredito, subs., adj. O mesmo que 
interdito. Formas: emtredictos (S, 
1); emtredito (S, 1; TC, 1); entredicto 
(S, 1); entredita (S, 1); entreditos 
(C, 1); entredyto (S, 2); ẽtredyto 
(S, 1). Contextos: «defende que os 
excomũgados ou emtredictos sayam das 
horas quando lhes amoestan» (S); «Ho 
saçerdote nõ deue dar este sacramento 
ao que for emtredito ou suspẽso» (S); 
«nom receba confissom de nehuum que 
souber que he escomungado e emtredito» 
(TC); «dizer missas en logar entredicto» 
(S); «do crerigo que çelebra na ygreja 
entredita» (S); «muitas pessoas se 
leixam andar escomungados declarados 
e de partiçipãtes, e entreditos, sem 
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temor de nosso senhor» (C); «en ho 
excomungado nen ho entredyto nom 
deue rreçeber este sacramemto» (S); 
«Como quer que quãdo alguũ lugar esta 
ẽtredyto» (S).

entrega, subs. (regressivo de entregar). 
Ato ou efeito de entregar; devolução. 
Formas: emtregua (C, 1); entrega 
(VC, 1); entregua (VC, 1). Contextos: 
«do que val a mercadoria ao tẽpo da 
emtregua» (C); «a quarta per restituyçõ 
e entrega da sua visom» (VC); «Muy 
marauilhosa foy a dureza dos judeos os 
quaaes nẽ a confissom do pecado nem a 
entregua do preço» (VC).

entregar, vb. (do lat. integrare). Restituir; 
devolver; dar; confiar.  Formas: 
dentregar (TC, 1); emtergar (TC, 1); 
emtregar (TC, 2); emtregarõ (EE, 1); 
emtregou (VC, 1); emtreguarom (VC, 
1); emtregue (EE, 1); emtreguem (C, 
1); entergou (VC, 1); entregallo (EE, 
1); entregar (TC, 2; VC, 2; HV, 3; 
EE, 2); entregara (HV, 1); entregarem 
(VC, 1); entregarey (VC, 2; HV, 1); 
entregarmos (HV, 1); entregarom (VC, 
1); entregaromno (VC, 1); entregasse 
(VC, 1); entregaste (VC, 1); entregastes 
(HV, 1); entregaua (VC, 1); entrego (VC, 
1); entregou (VC, 14; EE, 1); entregou 
lhes (VC, 1); entregouo (VC, 2; EE, 
1); entregua (VC, 2); entreguaa (VC, 
1); entreguallosha (VC, 1); entreguame 
(VC, 1); entreguamos (VC, 1); entreguar 
(VC, 6); entreguaramos (VC, 1); 
entreguarey (VC, 1); entreguarõ (VC, 
1); entreguarom (VC, 1); entreguaromno 
(VC, 1);  entreguarõno (VC, 2); 
entreguas (VC, 3); entreguasse (VC, 2); 
entreguassem (VC, 1); entreguaste me 
(VC, 1); entreguauam (VC, 1); entregue 
(VC, 5); entregue me (VC, 1); entregues 
(VC, 2); entreguey (VC, 1); eram 
entregues (VC, 1); ẽtraguardes (VC, 1); 
ẽtregar (TC, 3; VC, 2; HV, 1); ẽtregaras 
(HV, 1); ẽtregasse (TC, 1); ẽtrego (VC, 
1); ẽtregou (VC, 1); ẽtregouo (VC, 1); 

ẽtreguar (VC, 1); ẽtreguassem (VC, 
1); ẽtregue (VC, 1); fora emtregue 
(VC, 1); fosse entregue (VC, 1); foy 
entregue (VC, 2); foy ẽtregado (EE, 1); 
he entregue (VC, 1); sera entreguado 
(VC, 1); sera entregue (VC, 1); seria 
ẽtregue (VC, 1). Contextos: «he theudo 
dentregar a outra parte» (TC); «que nõ 
posa emtergar por ser pobre delhe a 
peẽdemça e asoluao» (TC); «E mandelhe 
que se Deus lhe der algũa cousa de que 
o possa emtregar que o pague» (TC); 
«cõdẽpnallohã aa morte e ho emtregarõ 
e darõ condẽpnado aas gentes» (EE); 
«Emtregou o senhor aa madre Johane» 
(VC); «e por aquesta causa os judeos o 
emtreguarom a Pyllatus» (VC); «seera 
emtregue aos prinçipes dos saçerdotes 
e letrados» (EE); «atee que emtreguem 
aas ditas ygrejas e mosteiros e aos 
clerigos e benefiçiados delles» (C); 
«entergou aos seruos seus beẽs» (VC); 
«porque nõ podesse fugir (entregallo 
ao pouoo.)» (EE); «se o perdedor 
demãdar o que gaãçou ẽ iuyzio que o 
façã entregar» (TC); «porque nõ dera 
a çidade e entregara ao emperador 
para fazer sua voõtade» (HV); «e assy 
o entregarem ao corregedor» (VC); 
«Senhor emperador nom vos entregarey 
a çidade da maneyra que a vos demãdaes 
nẽ em outra maneyra» (HV); «outro 
conselho nõ temos contra o emperador 
se nõ entregarmos lhe a çidade» (HV); 
«lhe elles entregarom para o matar» 
(VC); «e entregaromno a Pillatos 
presedente» (VC); «e que a entregasse 
a seu jrmaão» (VC); «çinco ou dous 
marcos me entregaste» (VC); «porque 
nõ entregastes a çidade ao emperador 
agora he comprida a profecia» (HV); «e 
assy o entregaua ao gouernador» (VC); 
«E daquella sua vida repairo eu e entrego 
os dãpnos da obra e do tempo em que 
falleçi» (VC); «(ho entregou) por graça 
amor» (EE); «entregou lhes Jesu que o 
crucifigassem» (VC); «E merencorio 
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o senhor entregouo aos homeẽs da 
justiça atee que pagasse toda a diuida» 
(EE); «tem o huseiro o dinheiro e nom 
o entregua» (VC); «E entreguaa a sua 
madre» (VC); «E entreguallosha a deus 
seu padre» (VC); «e entreguame a meu 
meestre por tal que per ty me reçeba 
aquelle que per ty me remijo» (VC); «E 
porem ja julguado e condempnado to 
entreguamos pera o aueres de mandar 
justiçar» (VC); «quando entreguar 
o regno a deus» (VC); «nom to 
trouueramos ou entreguaramos» (VC); 
«darei ou entreguarey eu apoerey ẽ meu 
testamẽto» (VC); «e se derõ e outorguarõ 
ou entreguarõ aa castidade» (VC); «(te 
entreguarom a my) por malfeitor» (VC); 
«entreguaromno aos gẽtios que creerõ 
em elle» (VC); «e entreguarõno aa 
justiça dos romaãos» (VC); «e nõ por 
seer dereyto o das e entreguas para seer 
crucificado» (VC); «porque acharõ quẽ 
lho entreguasse per traiçõ» (VC); «e 
que o prendesse logo e entreguassem 
aos ministros e meyrinhos dos romaãos 
pera o matarẽ» (VC); «e entreguaste 
me ou leixaste aos judeos e aa morte» 
(VC); «pois que o entreguauam a outrẽ 
que o derramasse» (VC); «e pediam 
ante Barrabas o ladrom seer lhe solto e 
entregue» (VC); «e entregue me a deus 
teu padre» (VC); «por que muytos beẽs 
nos forõ encomẽdados e entregues e de 
grande valor» (VC); «e ao meu padre 
te entreguey» (VC); «e por as ouelhas 
que lhe eram entregues pugna contra os 
aseitamentos dos lobos e dos ladroões» 
(VC); «(aquello que vos sobejar) depois 
que ẽtraguardes o alheo» (VC); «deue a 
ẽtregar aquell comtra que deu a sentença 
todo aquello que per ella perdeu» (TC); 
«Mas dizeme se me ẽtregaras a minha 
çidade assi como a teu senhor por aquelle 
por quẽ a tu teẽs» (HV); «deu a sentença 
todo aquello que per ella perdeu saluo se 
fezese aa outra parte que lho ẽtregasse» 
(TC); «ẽtrego logo e nõ per pallaura 

de futuro» (VC); «Onde tees exẽplo de 
huũ bispo que ẽtregou quatro queijos a 
huũ seu sobrinho» (VC); «e ẽtregouo 
a sua madre» (VC); «e que os judeos 
lho auiã de ẽtreguar pera o escarneçer 
e açoutar e crucifigar» (VC); «Porque 
costume era dos judeos que aquelle que 
elles julguassem e ouuessem por digno 
de morte que o ẽtreguassem preso ao 
corregedor» (VC); «e que seria ẽtregue 
e tornado aos judeus» (VC); «mas disse 
que fora emtregue a elles» (VC); «que 
fosse entregue per seu discipollo» (VC); 
«Nõ te vem a ty entõ aa memoria aquelle 
seruo que scõde o marco e auer que 
lhe foy entregue» (VC); «Terçeiro foy 
ẽtregado por Pillatos aos judeus» (EE); 
«E per a satisfaçõ que lhe mandã que 
faça he entregue e dado a sua madre» 
(VC); «sera entreguado per trayçõ pera 
seer crucificado» (VC); «e sera entregue 
o regno a deos padre» (VC); «e que seria 
ẽtregue e tornado aos judeus» (VC).

entremeter, vb. (do lat. intermittere). 
O mesmo que intrometer: colocar-
se de permeio; interferir. Formas: 
emtremetã (C, 1); emtremetam (C, 1); 
emtremeter (VC, 1); entremeta (S, 1); 
entremetam (SG, 1); entremetense (S, 
1); entremeter (VC, 1); entremetese (S, 
1); ẽtremeter (S, 1). Contextos: «Nem 
se emtremetã de tal cousa per si» (C); 
«que se nom emtremetam sem nosso 
espeçial mandado» (C); «nõ se deuẽ 
emtremeter dos negocios mũdanaaes» 
(VC); «e que se nom entremeta na 
herdade daquele que pensa que he seu 
pay» (S); «nem se entremetam nem 
curem de entẽder» (SG); «e entremetense 
en vyda desonesta» (S); «Em quãto se 
Christo nõ quis entremeter de partir 
a herdade terreal» (VC); «E asi alguũ 
monje ou rreligiosso se entremetese a 
dar ho corpo de Deus» (S); «ho inferior 
ssaçerdote nõ sse pode ẽtremeter de 
aquele pecado» (S).

entrepasso, subs. (de entre + passo). Passo 
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travado de uma cavalgadura; entremeio. 
Formas: entrepasso (VC, 2). Contextos: 
«o qual nom pooẽ entrepasso de se 
amerçear e dar smolla» (VC); «e sempre 
poemos entrepasso de a curar» (VC).

entrepoimento, subs. (de entrepoer + 
-mento). Ato ou efeito de interpor; 
interposição. Formas: entrepoymento 
(VC, 1). Ato ou efeito de entrepor. 
Contexto: «por tal que per o objecto ou 
entrepoymento do corpo viuificado posas 
sofrer a presença da magestade» (VC).

entrepoer, vb. (do lat. interponere). O 
mesmo que entrepor ou interpor: pôr 
entre; meter de permeio. Formas: 
entreponha (VC, 1). Contexto: «Porque 
neçessario he que se rõpa e entreponha 
ao menos quando he de dormir» (VC).

entrespassamento, subs. O mesmo que 
trespassamento. Formas: entrespas-
samento (VC, 1). Contexto: «e por 
demostrar que a võtade apta para as 
vodas spirituaaes deue seer entrespas-
samento» (VC).

entretanto, adv. (de entre + tanto). Nesse 
meio tempo; entrementes. Formas: 
entre tanto (VC, 1); entre tãto (VC, 3); 
entretanto (VC, 2); entretãto (VC, 1). 
Contextos: «E esconde me entre tanto 
em os furados da pedra e nos buracos da 
parede» (VC); «entre tãto padeçendo por 
elle» (VC); «Em aquesto entretanto nos 
esforçemos todos» (VC); «e nos deste 
jogo joguemos entretãto» (VC).

entrevado, adj. (do part. de entrevar, este 
de entravar). Paralítico; que não se 
pode mover. Formas: emtreeuada (VC, 
1). Contexto: «e achallaas minguada e 
proue e mezquinha emtreeuada» (VC).

entridito, adj. O mesmo que interdito. 
Formas: emtridito (TC, 1). Contexto: 
«Item nenhum sacerdote que seia 
sospenso ou emtridito ou escomungado 
nom deue este sacramento dar a ninhũ» 
(TC).

entrinsecamente, adv. (de intrinseco + 
-mente). O mesmo que intrinsecamente: 

d e  modo  i n t r í n seco .  Formas : 
entrinsecamente (VC, 1). Contexto: 
«per aquella maneira que melhor 
poderem aquelles que entrinsecamente 
com huũ soo feruor damor amam» (VC).

entristecer, vb. (de em- + triste + 
-ecer). Tornar triste; ficar magoado; 
afligir. Formas: em tristeçes (VC, 1); 
emtristeçaaes (EE, 1); emtristeçeeo (EE, 
2); emtristeçem (EE, 1); emtristeçeo 
(VC, 1); entristeçaaes (VC, 1; EE, 2); 
entristeçe (VC, 1); entristeçeo (VC, 1); 
entristeçer (VC, 6; EE, 2); entristeçera 
(VC, 1; EE, 1); entristeçerees (EE, 1); 
entristeçestes (EE, 1); entristecia (VC, 
2); entristeciã (EE, 1); entristeçiao (VC, 
1); entrysteças (VC, 1); ẽtristeçe (VC, 
3); ẽtristeçer (VC, 2). Contextos: «E 
dizelhe em tristeçes porque te tolho ho 
dilleito da carne» (VC); «por que nõ 
vos emtristeçaaes» (EE); «aja prazer 
em sua Resurreyçam aquelle que em sua 
payxam sse emtristeçeeo» (EE); «E he 
de notar que os anjos se emtristeçem da 
culpa e ham prazer da peendença» (EE); 
«se o amaua emtristeçeo Pedro» (VC); 
«por que nõ vos entristeçaaes» (EE); 
«entristeçe aquelle que as aperta e as 
cria» (VC); «E entristeçeo o rey» (VC); 
«E começou de entristeçer e auer pauor» 
(VC); «Veendo Jhesu que o mãçebo 
entristeçera por lhe seer ẽcomẽdado 
e requerido que guardasse pobreza» 
(VC); «Açerca do presente euangelho 
onde se diz vos outros entristeçerees» 
(EE); «muyto entristeçestes» (EE); 
«Entristecia  Christo segũdo que 
diz Jeronimo» (VC); «os apostollos 
entristeciã da partida de Christo» 
(EE); «Onde entristeçiao a paixõ que 
auia dauer» (VC); «Es feito surdo nõ 
entrysteças porque perdeste o ouuido 
vaão» (VC); «Se os ẽtristeçe ouuir 
que ha de seer morto deue os allegrar» 
(VC); «nõ deuẽ os boõs ẽtristeçer se forẽ 
doestados per os maaos» (VC).

entrodução, subs. (do lat. introductione-m). 
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O mesmo que introdução: ato ou efeito 
de introduzir. Formas: entroduçõ (VC, 
1). Contextos: «porque nõ nos daria 
entroduçõ nẽ certidõ de Christo» (VC).

entroduto, adj. (do lat. introductus, a, 
um, part. passado de introducere). 
Introduzido;  inserido.  Formas: 
entrodutos (VC, 1). Contexto: «foram 
em aquella hũa nocte entrodutos» (VC).

entroduzir, vb. O mesmo que introduzir. 
Formas: entroduze (VC, 1); entroduzir 
(S, 1). Contexto: «e por tanto entroduze 
aquello que elle meesmo disse» (VC); 
«Mais sse o leyxou de poer sabẽdoo por 
entroduzir heresia e error» (S).

entroido, subs. O mesmo que entruido. 
Formas: entroydo (VC, 1). Contexto: 
«o poboo faz hũa vez no anno entroydo. 
mas os clerigos cada dia» (VC).

entruido, subs. (do lat. introitu-m). 
Entrudo; os três dias que precedem a 
quaresma. Formas: emtruydo (EE, 1). 
Contexto: «Aqui he de notar como 
ho emtruydo seja tempo de prazer e 
alegria» (EE).

envegidade, subs. (de inveja + -idade). O 
mesmo que invejidade: inveja; ciúme. 
Formas: enuegidade (S, 1). Contexto: 
«A quarta he rrancor, que he odio e 
malquerẽça enuegidade de longo tẽpo» 
(VC).

enveja, subs. O mesmo que inveja. Formas: 
emueia (TC, 1); emueja (S, 4; VC, 30; 
C, 2; EE, 5); emuejas (VC, 1; EE, 1); 
emveja (S, 2; VC, 3; C, 1); enueia (TC, 
2; VC, 1); enueja (S, 21; VC, 69; HV, 1; 
EE, 8); enuejas (EE, 1); enveia (VC, 1); 
enveja (S, 6; VC, 6; HV, 1); ẽueia (TC, 
3); ẽueja (S, 10; VC, 25; HV, 1; C, 1; 
EE, 3); ẽveja (S, 3; VC, 1). Contextos: 
«Soberba. Emueia. Ira. Accidia» (TC); 
«E diz que a ssoberba ha emueja a 
todollos sseus yguaees» (S); «O quarto 
demonio he aquelle que se senhora das 
çujas cuydações e rancores e emuejas 
e maas voontades» (VC); «jnpugney 
e contrariey por emveja a sentença e 

boos juizos de outros» (S); «Pequey per 
soberba e per uaã gloria e per enueia e 
per cobiiça» (TC); «ca o odio e a enueja 
destroyam os juyzos» (EE); «teymas: 
enuejas: omezyos: bebediçes» (EE); 
«E ao depois per enveia e cobijça dos 
principaaes» (VC); «Pequey por enveja 
da obra» (S); «Outros testigos falsus ha 
hy por ẽueia asy como alguũs que mal 
uiuẽ a outros que bẽ biuẽ» (TC); «na 
qual o tinhã metido por ẽueja» (HV); 
«por ẽveja ouue odio e malquerẽça» (S).

envejoso, subs., adj. O mesmo que 
invejoso. Formas: emueijoso (VC, 
2); emueioso (TC, 1); emueiosos (TC, 
1); emuejosa (VC, 1); emuejoso (S, 2; 
EE, 1); emuejosos (S, 1; VC, 1; EE, 1); 
emuejosso (S, 3); enuejoso (S, 5; VC, 
2; EE, 1); enuejosos (VC, 6); enuejosso 
(S, 2); enuijosos (VC, 1); enuiosos (VC, 
2); ẽueiosos (TC, 1); ẽuejoso (S, 2; VC, 
1); ẽuejosos (VC, 2); ẽuejosso (S, 1). 
Contextos: «e os demoões cõ nossa 
perda assy se allegra o emueijoso dos 
malles do proximo» (VC); «A quynta se 
he emueioso asy como pesarlhe do bem 
de seus uezinhos» (TC); «Ca propriedade 
he dos emueiosos que o bem que dos 
outros dizem cuidã que o tolhem a eles» 
(TC); «Aas mayores aleuantase. aos 
yguaaes nom era emuejosa» (VC); «por 
que o emuejoso non pode veer os beẽs 
dos outros» (S); «a quem com emuejoso 
penssamento queria matar» (EE); «muito 
me prazeria que os emuejosos teuesem 
olhos e orelhas en todas as çidades» 
(S); «he maneira de homeẽs emuejosos» 
(EE); «Outrossy o que he uida a outros, 
ao emuejosso he morte» (S); «a voõtade 
era de malicioso e enuejoso» (VC); «O 
enuejoso nõ busca que cousa diga» (EE); 
«como fazẽ os enuejosos e soberbos» 
(VC); «por a qual o enuejosso ha prazer 
e allegrya no dapno de seu proximo» 
(S); «na qual auia aquelles phariseos 
enuijosos» (VC); «e enuiosos enculcas 
a seus feitos e escarneçedores em seus 
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tormentos» (VC); «propria cousa he 
dos ẽueiosos de assacarẽ falsus testigos 
cõtra os boos» (TC); «o bẽ do omẽ plaz 
a Deus e ao ẽuejoso despraz» (S); «Os 
ẽuejosos nõ fazẽ cõta da sua propria 
saude e saluaçõ» (VC); «E o ẽuejosso 
de ligeiro toma sanha contra aquele que 
ha enueja» (S).

envelhecer, vb. (de em- + velho + -ecer). 
Tornar-se velho. Formas: emuelheçeram 
(VC, 1); emvelheçeres (VC, 1); 
enuelheçe (VC, 1); enuelheçẽ (VC, 
1); envelheçesse (VC, 1). Contextos: 
«os quaaes talleigos ou saquetes nom 
emuelheçeram nem se rõperã» (VC); «e 
certas bẽ foy dicto quando emvelheçeres» 
(VC); «assy como se renoua a ydade da 
aguya e nõ enuelheçe aly alguẽ» (VC); 
«todos os viçios enuelheçẽ cõ o uelho» 
(VC); «Em aquesto que diz que Pedro 
quando envelheçesse e fosse acerca do 
fim da sua vida que entõ padeçeria o 
tormẽto da cruz» (VC).

envelhentar, vb. (de em- + velho + -entar). 
Avelhentar; envelhecer. Formas: 
envelhẽtado (VC, 1); ẽuelhẽtaste (VC, 
1). Contextos: «a qual entom em o 
mũdo como envelhẽtado arefeeçera» 
(VC); «Os tẽporaaes despẽdeste mal e 
luxaste o corpo e ẽuelhẽtaste a alma cõ 
pecados» (VC).

envenção, subs. O mesmo que invenção. 
Formas: ẽuẽçõ (VC, 1). Contexto: «e 
alporcassẽ darredor do pee cõ alferçe de 
aguda ẽuẽçõ» (VC).

enventairo, subs. (do lat. inventariu-m). 
O mesmo que inventário: enumeração 
m i n u c i o s a ;  r e l a ç ã o .  F o r m a s : 
emuentairos (C, 1); emuẽtairo (C, 1); 
emventairos (C, 1); ẽuentairo (C, 1); 
ẽuẽtairo (C, 1). Contextos: «e faram 
dous emuentairos .s. huum que tenhã 
sempre em os mosteiros ou benefiçios, 
e outro mande aqui a esta nossa ygreja 
do Porto» (C); «açerqua de se fazerẽ 
emuẽtairo de todas as herdades das 
ygrejas» (C); «quando em ellas se nõ 

acharem os outros emventairos» (C); 
«que tudo ponham em ẽuentairo feito 
per maão de notairo ou tabaliam» (C); 
«açerqua de se fazer ẽuẽtairo de todas 
as herdades das ygrejas» (C).

enverdecente, adj. (de enverdecer + 
-ente). Que reverdece; novo. Formas: 
emverdeçente (VC, 1). Contexto: «e 
o splendor homrrado emverdeçente e 
fremoso dambas as partes» (VC).

enverdecer, vb. (de em- + verde + 
-ecer). Tornar verde; rejuvenescer; 
revigorar. Formas: em verdeçe (VC, 1); 
emverdeçe (VC, 2); enuerdeçẽ (VC, 1); 
enverdeçe (VC, 2); ẽverdeçer (VC, 1). 
Contextos: «em Christo que em verdeçe 
per verdura de virtudes» (VC); «em 
tanto que atees os vezinhos e cheguados 
emverdeçe» (VC); «porque açerca mais 
tarde que todas aruores enuerdeçẽ» 
(VC); «E assy como o fruito nom pareçe 
quando a fror emfloreçe ou enverdeçe» 
(VC); «mas aa de fora deue ẽverdeçer 
per boõa cõuersaçõ» (VC).

envergonhado, subs. (do part. de enver-
gonhar). Aquele que tem vergonha. 
Formas: emuergonhados (C, 1); emver-
gonhados (C, 1). Contextos: «podesem 
pescar pera alguũs pobres e emuergo-
nhados» (C); «que assy tomassem que 
o dessem por esmolla aos ditos proues e 
emvergonhados» (C).

envergonhar, vb. (de em- + vergonha + 
-ar). Ter ou causar vergonha; acanhar; 
aviltar. Formas: emuergonhados (VC, 
1); emuergonhar (VC, 1); emvergonha 
(VC, 1); emvergonhada (VC, 1); 
enuergonhã (VC, 1); enuergonhada 
(VC, 1); enuergonhado (VC, 1); 
enuergonhados (VC, 1); evergonhada 
(VC, 1); ẽvergonhou (VC, 1). Contextos: 
«nom sejamos confusos e amergidos 
e emuergonhados» (VC); «nem por 
quereres emuergonhar a tẽra e dillicada 
condiçom vergonhosa da virgem 
madre» (VC); «que emvergonha e 
confonde seu proximo em sua presença» 
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(VC); «(toruada foy) emvergonhada 
e honesta» (VC); «e os enuergonhã 
e cõfondẽ» (VC); «e enuergonhada 
por andar antre os homeẽs buscando 
pousada» (VC); «e nõ te scondes sob 
a terra como enuergonhado» (VC); 
«cõfusos e enuergonhados ou vençidos» 
(VC); «Porẽ assy como sabedor e toda 
evergonhada nõ respondeo cousa» (VC); 
«Se te alguẽ disse maas pallauras ou te 
ẽvergonhou» (VC).

envermelhecer, vb. (de em- + vermelho 
+ -ecer). Tornar vermelho; avermelhar. 
Formas:  ẽvermelheçe (VC, 1) . 
Contexto: «quando pois na manhãa da 
mãçebia ẽvermelheçe o ceeo signal he de 
auer alguũa tribullaçõ» (VC).

envernoso, adj. (de inverno + -oso). 
O mesmo que invernoso: relativo ao 
inverno. Formas: enuernossos (VC, 
1). Contexto: «e aos labradores as 
tẽpestades e os tẽpos enuernossos» (VC).

enverrugadura, subs. (de enverrugado + 
-ura; enverrugado, part. de enverrugar, 
este de em- + verruga + -ar). Verruga; 
rugosidade. Formas: emverrugadura 
(VC, 1). Contexto: «e a façe sem 
emverrugadura nem magoa» (VC).

envestidura, subs. (de em- + vestidura). 
O mesmo que vestidura: vestimenta. 
Formas: enuestidura (VC, 1). Contexto: 
«E nomeasse ou escreuese que dangeo 
apareçeo em semelhança de lampado e 
enuestidura branca» (VC).

envestigador, subs. (do lat. investigatore-m). 
O mesmo que investigador: aquele 
que investiga; indagador. Formas: 
enuestiguadores (VC, 1). Contexto: 
«que nos deuemos seer muyto sollicitos. 
nẽ enuestiguadores» (VC).

envestigar, vb. O mesmo que investigar. 
Formas: envestiguaremos (VC, 1). 
Contexto: «Senom que envestiguaremos 
per razom aaquello que cõvenha cõ 
verdade» (VC).

enveterado ,  subs . ,  ad j .  (do  la t . 
inveteratu-m). O mesmo que inveterado: 

arreigado; entranhado. Formas: 
emveterada (VC, 1); enueterados 
(VC, 1). Contextos: «a emveterada 
gloria e honrra» (VC); «os quaes de 
gentijs e doçes termos se prezam. e os 
enueterados como grossos engeitam» 
(VC).

enviada, subs. (do part. de enviar). Ato 
ou efeito de enviar; envio. Formas: 
emviada (EE, 1); enuiada (VC, 2); 
enujada (VC, 1); enuyada (VC, 1). 
Contextos: «Ca depoys da asçensom e 
emviada do spiritusancto os apostollos 
mais sentijam ha vertude do nome de 
Jhesu Christo que ante» (EE); «Agora 
per consegujnte se poõe a publicaçõ 
della per a enuiada dos apostolos» (VC); 
«Daquesta materia das perseguições 
tees mais largamente emçima de pos a 
enuiada dos apostollos» (VC); «Consira 
como foy cõujnhauel e cõpridoyra 
aquesta enujada depois que as cõpanhas 
virõ que Christo resuçitou os mortos» 
(VC); «A enuyada do spiritu sancto 
invisiuel se faz morada da criatura 
racional» (VC).

enviador, subs. (de enviado + -or). Aquele 
que envia. Formas: enviador (VC, 1). 
Contexto: «assy como eu meestre e 
senhor enviador me humildo a vos» 
(VC).

enviamento, subs. (de enviar + -mento). 
Ato ou efeito de enviar;  envio; 
remessa. Formas: emuiamẽto (VC, 1); 
enuiamento (VC, 3); enuiamẽto (VC, 
1); enujamento (VC, 1); enuyamento 
(VC, 1); enuyamẽto (VC, 2). Contextos: 
«A segunda consollaçom sta em 
spiraçom emuiamẽto de segredos e 
cousas diuinaaes» (VC); «Mas vem per 
enuiamento de tua graça. e dize a palaura 
da verdade» (VC); «ao enuiamẽto do 
spiritu sancto» (VC); «muda deslegando 
os meus pecados per enujamento da tua 
graça» (VC); «E assy o enuyamento 
do spiritu sancto e a doaçõ da ley» 
(VC); «porque o seu enuyamẽto he o 
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procedimento que do padre procede e 
do filho» (VC).

enviar, vb. (do lat. inviare). Encaminhar; 
fazer seguir; remeter; mandar; lançar. 
Formas: auia emuiados (VC, 1); auiam 
ẽuiado (EE, 1); auyam enuyado (EE, 1); 
emuia (TC, 1; VC, 1; EE, 1); emuiaa 
(VC, 1); emuiada (S, 1; VC, 1); emuiadas 
(VC, 1); emuiado (VC, 8; EE, 3); 
emuiãdo (VC, 2); emuiãdo ho (VC, 1); 
emuiãdoos (EE, 1); emuiados (VC, 1; 
EE, 2); emuiallos ha (VC, 1); emuiar 
(VC, 1); emuiara (EE, 2); emuiarey (EE, 
1); emuiarlhe (EE, 1); emuiarõ (VC, 1; 
EE, 1); emuiarom (VC, 2; EE, 2); emuias 
(VC, 1); emuiaste (VC, 2); emuiaua (VC, 
1); emuiauã (EE, 1); emuie (VC, 1); 
emuiemoslhe (VC, 1); emuiey (HV, 1); 
emuiou (S, 1; VC, 14; EE, 5); emuiou o 
(VC, 1); emuioulhes (VC, 1); emuya 
(VC, 1); emuyados (VC, 1; EE, 1); 
emuyarey (EE, 2); emuyaron (EE, 1); 
emuyemos (VC, 1); emuyo (EE, 1); 
emuyou (VC, 2; EE, 12); emuyoute (VC, 
1); emvia te (VC, 1); emviado (S, 1; EE, 
1); emviaos (VC, 1); emvije (VC, 1); 
emvio (S, 1); emviou (VC, 1; HV, 1); 
emviou lhes (VC, 1); emvye (S, 1); 
emvyo (EE, 1); enuia (S, 3; VC, 14; HV, 
1; EE, 4); enuiã (S, 1; VC, 1); enuiada 
(VC, 2; EE, 2); enuiado (S, 1; VC, 16; 
EE, 3); enuiãdo (EE, 1); enuiados (VC, 
5; EE, 2); enuiallo (VC, 1); enuialloyam 
(VC, 1); enuialos (S, 1); enuiando (VC, 
2; EE, 2); enuiando vos (VC, 1); 
enuiandolhe (S, 1; VC, 1); enuiao (S, 1); 
enuiaos (VC, 1); enuiar (VC, 9; HV, 2; 
EE, 2); enuiara (VC, 6; HV, 1); enuiaram 
(VC, 1); enuiarẽ (VC, 1); enuiarõ (VC, 
4; HV, 1); enuiarom (VC, 3; EE, 3); 
enuias (VC, 1); enuiasse (VC, 2; HV, 4); 
enuiaste (VC, 3; HV, 1); enuiaste me 
(HV, 1); enuiate (VC, 1); enuiaua (VC, 
2); enuiauã (VC, 2); enuiauam (VC, 1); 
enuiauom (EE, 1); enuie (VC, 3); enuiẽ 
(VC, 1); enuiemos (VC, 2); enuies (VC, 
1; HV, 2); enuiey (VC, 1; HV, 1); enuio 

(VC, 2; EE, 7); enuio os (VC, 1); enuiou 
(S, 3; VC, 35; HV, 7; EE, 22); enuiou ho 
(VC, 1); enuiou o (VC, 1); enuiou os 
(VC, 1); enuioulhe (HV, 1); enuioulho 
(VC, 1); enuiouo (VC, 1); enujo (VC, 1); 
enuuiou (VC, 1); enuya (VC, 6); enuyã 
(VC, 1); enuyado (VC, 3; EE, 2); 
enuyãdo (VC, 1); enuyar (VC, 4); 
enuyarey (VC, 3); enuyaria (VC, 1); 
enuyaste (VC, 1); enuyate (VC, 1); 
enuyau[a]o (VC, 1); enuyei vos (VC, 1); 
enuyo (VC, 7); enuyoou (VC, 1); enuyou 
(S, 1; VC, 16; EE, 2); enuyou ho (VC, 
1); enuyouo (VC, 1); envia (S, 1; VC, 
1); enviã (VC, 1); enviaa (VC, 1); 
enviado (VC, 1); enviãdo (S, 1); enviar 
(VC, 1); envie (VC, 1); enviou (VC, 5); 
envya (VC, 2); envyarey (VC, 1); 
envyaruolloey (VC, 1); envyasse (VC, 
1); envyou (S, 1); era emviada (VC, 1); 
era enuiado (VC, 2); erã enuiados (VC, 
1); era ẽuiado (VC, 1); ẽuia (S, 1; VC, 
2; HV, 4; EE, 1); ẽuiada (S, 1); ẽuiadas 
(VC, 1); ẽuiado (VC, 2; EE, 1); ẽuiãdo 
(VC, 1); ẽuiados (VC, 2; EE, 1); ẽuiae 
(HV, 1); ẽuialhe (VC, 1); ẽuialo (S, 1); 
ẽuialoei (TC, 1); ẽuiame (S, 1); ẽuiar 
(VC, 2; HV, 1; EE, 1); ẽuiara (HV, 1; C, 
1); ẽuiares (VC, 1); ẽuiarey (VC, 1); 
ẽuiaria (HV, 2); ẽuiarlhes (EE, 1); 
ẽuiarlhey (HV, 1); ẽuiarom (EE, 1); 
ẽuiasse (VC, 1); ẽuiaste (HV, 1); 
ẽuiaualhes (HV, 1); ẽuiauaos (VC, 1); 
ẽuie (TC, 1); ẽuiees (HV, 3); ẽuies (HV, 
1); ẽuiey (HV, 1); ẽuije (S, 1); ẽuijes (EE, 
1); ẽuio (TC, 1; VC, 1; EE, 2); ẽuiose 
(TC, 1); ẽuiou (S, 1; VC, 6; HV, 1; EE, 
5); ẽuiou lhes (VC, 1); ẽuiou os (VC, 2); 
ẽuioulhe (HV, 2); ẽuiouo (HV, 1); 
ẽuiouos (VC, 1); ẽuja (VC, 1); ẽujaste 
(VC, 1); ẽujaua (VC, 1); ẽujo (VC, 1); 
ẽujou (VC, 1); ẽuya (VC, 1); ẽuyara (EE, 
1); ẽuyarey (VC, 1); ẽuyou (VC, 2; EE, 
1); ẽviado (VC, 1); ẽviar (S, 1); ẽviarey 
(EE, 1); ẽviarom (EE, 1); ẽviou (VC, 2); 
ẽviou hos (VC, 1); ẽviou os (VC, 1); 
ẽvyando (EE, 1); for emviado (S, 1); for 
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ẽuiado (VC, 1); fora emuiado (VC, 1); 
fora enuiado (VC, 1); fora enviada (VC, 
1); fora ẽuiado (VC, 1); foram enuiados 
(VC, 1); forẽ enuyados (VC, 1); forem 
enviadas (S, 1); forõ emviados (VC, 1); 
forõ enuiados (VC, 2; EE, 1); forõ 
enuyados (VC, 1); forõ ẽuiados (VC, 4; 
EE, 1); forõ ẽviados (VC, 1); forom 
enuiados (EE, 3); foron enuiados (EE, 
1); fosse enuiado (VC, 1); fosse enuyado 
(VC, 1); fosse ẽuyado (EE, 1); foy 
emuiado (VC, 4; EE, 4); foy emuyado 
(VC, 1); foy emviado (VC, 1); foy 
enuiada (S, 1; VC, 4; EE, 1); foy enuiado 
(S, 1; VC, 4; EE, 2); foy enuyada (EE, 
1); foy enuyado (VC, 4); foy ẽuiada (VC, 
1); foy ẽuiado (S, 1; VC, 3; EE, 3); foy 
ẽviado (VC, 1); foy lhes ẽuiado (VC, 1); 
fuy emuiado (EE, 1); fuy enuiado (EE, 
1); ha enuiado (EE, 1); he emuiado (VC, 
1); he emviado (VC, 1); he enuiado (VC, 
3); he enviado (VC, 1); he ẽuiado (VC, 
1; EE, 1); he lhe enuiada (VC, 1); sam 
ẽviados (VC, 1); seẽdo enuiado (VC, 1); 
seer emuiado (S, 1; VC, 1); seer emuy[a]
da (EE, 1); seer enuiado (VC, 2); seer 
enuyado (EE, 1); seera ẽuiado (EE, 1); 
seerem emuiados (VC, 1); sejã enuiados 
(EE, 1); sejã enviados (VC, 1); sera 
emuiado (VC, 1); sõ enuiados (VC, 1); 
sõ ẽuiado (EE, 1); som emuiados (VC, 
1); som emviado (EE, 1); som enuiadas 
(VC, 1); som enuiado (VC, 3); som 
enuiados (VC, 1; EE, 2); som enviados 
(VC, 1); som ẽuiados (VC, 1; EE, 2); 
somos enuiados (VC, 1); sooes ẽujados 
(VC, 1). Contextos: «por quanto auia 
emuiados  seus  d i sc ipo l los  aos 
samaritanos» (VC); «muytos ryquos que 
auiam ẽuiado muytos doões» (EE); «os 
quaaes Hermogenes e Philleto auyam 
enuyado contra elle» (EE); «Senhor 
emuia a tua yra nas gemtes que te nom 
quiserom conhocer» (TC); «e emuiaa em 
paz do teu juyzo» (VC); «E a pistola quer 
dizer coussa emuiada de çima» (S); 
«aquellas plagas e tribulaçoões que som 

dadas e emuiadas per deus» (VC); «Foy 
huum homem emuiado per deus que avia 
nome Johane» (EE); «e santificara o fogo 
emuiãdo em semelhãça e specia de fogo 
o spiritu sancto» (VC); «e estabelleçeo 
specialmẽte emuiãdo ho a o mũdo pera 
dar vida eternal ao mundo» (VC); «e 
emuiãdoos a preegar a ffe christaã» (EE); 
«e emuiados a Bethleẽ, disselhes» (EE); 
«e emuiallos ha ao deserto» (VC); «e o 
outro he de emuiar ao regno» (VC); 
«mas ho spiritusancto cõsollador que o 
padre emuiara em meu nome» (EE); «ho 
confortador spiritu de verdade que eu 
vos emuiarey» (EE); «em quãto diz 
emuiarlhe (spiritu de verdade)» (EE); 
«Terçeira pela sollempnidade dos 
messigeiros qua emuiarõ» (EE); «e suas 
jrmaãs emuiarom messageyro a Jhesu» 
(VC); «e depois das lagrimas e choro 
emuias prazer e alegria» (VC); «e a 
emuiaste absolta e sem cõdempnaçõ» 
(VC); «per os seus discipullos que a elle 
emuiaua por missegeyros» (VC); «pella 
pessoa a quem emuiauã» (EE); 
«neçessario he que emuie diãte hũa 
embaxada» (VC); «Emuiemoslhe pois 
pera o amansar nossa embaixada» (VC); 
«e nom vos emuiey o tributo que a vos e 
ao honrrado vosso padre Çesar Agusto 
soya fazer» (HV); «emuiou Deus o seu 
filho naçido da molher» (S); «emuiou o 
que fosse ao mar e que lançasse o 
anzollo» (VC); «e emuioulhes saluador» 
(VC); «porque este emuya moscas» 
(VC); «Os obreyros som os doutores e 
prellados emuyados per deus para 
laurãça desta vinha» (EE); «E eu 
emuyarey ho prometimento do padre ẽ 
vos outros» (EE); «emuyaron a ẽbaixada 
a Johã» (EE); «Pẽsemos pois e emuyemos 
começo assi como agora fazemos» (VC); 
«Eys aquy eu vos emuyo como cordeiros 
em meeyo de lobos» (EE); «O que nõ 
faz honrra ao filho nõ honrra ao padre 
que ho emuyou» (EE); «Emuyoute a 
Herodes por escarneçerte e depois que 



320 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

foste escarneçido tornoute a recebir» 
(VC); «emvia te de aqui abaixo» (VC); 
«he mesajeiro emviado a Deus pello 
pouo» (S); «Foy huum homem emviado 
por deus» (EE); «o qual aqueles que 
enche emviaos a pellejar» (VC); «Mas 
entom nos recorramos ao senhor que 
refree a tempestade e emvije asessego e 
folguança» (VC); «ho padre ho emvio de 
ssua propia vontade» (S); «e depois a 
cabo de dez dias que foy sobido aos 
çeeos emviou o esprito sãto sobre os 
apostollos» (HV); «e o senhor deus 
emviou lhes lyões que os destroyssem» 
(VC); «mais ajnda por leteras que ho huũ 
emvye ao outro» (S); «Vees eu emvyo ho 
meu anjo ante a tua façe» (EE); «E o 
saçerdote en este sacrifiçio enuia ao 
pouoo a Deus rrogãdo por elle» (S); «os 
que leuan ou enuiã cauallos e armas» 
(S); «(porque sejas minha saude) .s. 
enuiada e dada por mim» (EE); «Ca o 
sacrefiçio da saude da humanall linhagem 
enuiado e hofereçido he» (S); «Assy 
como el rey enuiãdo o prĩcipe que lhe da 
poderio de poer na prisom e soltar» (EE); 
«ca menos prezarõ aos prophetas 
enuiados a elles» (EE); «e nom enuiallo 
a juiz alheo e nom seu» (VC); «e 
enuialloyam logo diãte ao outro regno» 
(VC); «e despois enuialos a seus bispos» 
(S); «E enuiando sua gente matou 
quantos mininos estauã em Betleem» 
(EE); «(Eu vou e torno a vos) enuiando 
vos o spiritu santo» (VC); «enuiandolhe 
mesajeyros ou cartas» (S); «rreçebe mal 
ao proue e enuiao desconsolado» (S); 
«remeteos ou enuiaos a deus» (VC); «e 
respõdeo que vollo nõ queria enuiar» 
(HV); «E de como lhe enuiara huũ anjo» 
(HV); «outra vez os judeos o rremeteram 
e enuiaram aos gentios» (VC); «mas cõ 
humildade por enuiarẽ a oraçõ açima a 
deus» (VC); «E logo enuiarõ ao 
emperador seus messegeyros cõ cartas» 
(HV); «Em aquelle tempo enuiarom os 
judeus» (EE); «e por a simplizidade ou 

bondade das tuas condiçoões que me 
enuias continuadamẽte» (VC); «razoada 
cousa foy que ante da sua nasçẽça 
enuiasse paz por mesigeira» (VC); «e o 
enuiaste a molher do diaboo» (HV); «E 
de pois de sua morte enuiaste me o 
trebuto de tres ãnos» (HV); «Se tu filho 
de deus es enuiate daquy afundo» (VC); 
«per o signal que enuiaua deante» (VC); 
«por tãto enuiauã messegeiros que nõ 
fossẽ conheçidos» (VC); «os quaaes 
enuiauam os judeos com licẽça e mãdado 
de Pyllatus» (VC); «pello emxemplo seu 
cada anno enuiauom» (EE); «E que eu 
enuie sempre a ty a mesejaria ou 
embaixada das lagrimas» (VC); «ajnda 
que enuiẽ outros» (VC); «Em tal dia 
como este enuiemos por enbaixadores a 
outro da graça» (VC); «porque senhor 
eu nõ vejo milhor remedio se nõ que 
enuies a Jherusalẽ» (HV); «E ajnda 
quãdo te enuiey o meu muyto amado 
mestre salla» (HV); «Eu enuio o meu 
anjo» (EE); «(e enuio os) per a grãde 
doçura e graça da pallaura de Christo» 
(VC); «e por que en tal ora enuiou Deus 
o spiritu sancto sobre os apostolos» (S); 
«e enuiou ho aa çidade de Gualilea que 
auia nome Nazareth» (VC); «e enuiou o 
a hũa sua villa» (VC); «E enuiou os digo 
ante a sua façe» (VC); «E enuioulhe em 
quanto foy viuo» (HV); «(e enuioulho) 
por lhe dar aquella hõrra» (VC); «e 
enuiouo ao mũdo pera o saluar e 
sanctificar» (VC); «Enujo a vos diz elle 
como doutores escolheitos e caualleiros 
armados e phisicos sabedores» (VC); «e 
enuuiou os seus seruos» (VC); «a qual 
enuya e lança fora o temor» (VC); 
«enuyã o spiritu sancto que descenda aos 
seus discipollos» (VC); «conuẽ a saber 
o anjo enuyado por Sathanas pera meu 
perdimẽto» (EE); «E enuyãdo Christo 
aquelles discipollos disse lhes assy» 
(VC); «quando vos enuyar o spiritu 
sancto» (VC); «enuyarey. (a vos) pera 
preeguardes aquesta mesma verdade per 
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todo o mũdo» (VC); «disse. que dessy 
enuyaria aquelle meesmo» (VC); «e 
aquelle que tu enuyaste o senhor Jesu 
Christo» (VC); «mas disse enuyate ou 
lançate afundo» (VC); «Peruentura 
enuyau[a]o seu padre com piscados ao 
bispo algũas vezes?» (VC); «e enuyei 
vos o spiritu sancto» (VC); «Elle 
enuyoou a my e eu enuyo a uos» (VC); 
«quando enuyou o spiritu ssancto sobre 
elles» (S); «enuyou ho a Herodes» (VC); 
«E enuyouo cincoenta dias depois da 
resurreiçom» (VC); «vos envia muyto 
saudar» (S); «e enviã colheitores e 
apanhadores de dizimas e ajũtadores de 
cousas tẽporaaes» (VC); «enviaa porque 
braada vijndo ẽ pos nos» (VC); «E por 
esto se faz que o diacono vay diãte do 
sacerdote: assy como enviado per o 
senhor aa preeguar o euãgelho» (VC); 
«A estrema vnçõ enviãdo  a seus 
disçipulos a sãar aos enfermos que os 
vngiam con oleo» (S); «o senhor tẽ 
voõtade de enviar» (VC); «E diz que 
roguemos que elle envie mas nõ diz que 
elles se ofereçã e metã sem mãdado» 
(VC); «E enviou dous e dous por signal 
de amor e caridade» (VC); «Nem o 
apostollo ou messegeiro mayor que 
aquelle que o envya» (VC); «envyarey 
poendo o presente por o futuro» (VC); 
«Ca se eu nom for o spiritu sãcto non 
vijra a vos e se eu for envyaruolloey» 
(VC); «Envyasse invisiuelmẽte quando 
aas boõas e castas voontades chegua» 
(VC); «aquele ou aquella que as envyou 
ou a outro» (S); «E porque sabia Jhesu 
que a madre era emviada per os filhos 
ensinada e auisada da petiçom que auia 
de fazer» (VC); «e demandauã que lhes 
desse signal de como era enuiado» (VC); 
«e como aquelles que erã enuiados per 
o senhor» (VC); «Porque pois Jhesu era 
ẽuiado aa morte» (VC); «ẽuia en nos o 
spiritu de virtude» (S); «A permeira por 
quanto missa quer dizer ẽuiada» (S); «e 
por medo das bestas feras ẽuiadas por 

deus» (VC); «e em outra maneira nõ he 
de preegar como nẽ aĩda Christo filho de 
deus quis preegar se nom ẽuiado pello 
padre» (EE); «e dize aprendee de my nõ 
os ẽuiãdo que fossem aprender as 
doutrinas dos patriarchas» (VC); «Como 
forom dous anjos ẽuiados a Sodoma» 
(EE); «Senhor ẽuiae vosso messegeyro 
ao emperador» (HV); «e se o nõ queres 
asentar aa mesa cõtigo ẽuialhe de tua 
mesa algũa yguaria e vianda» (VC); 
«entonçe deue o saçerdote ẽuialo 
aaquelle que o excomũgou que o 
absolua» (S); «a minha ira moy cruel se 
asanhara cõtra elas e ẽuialoei  ẽ 
desterramẽto» (TC); «E sygnifica a 
bẽçon que rreçebeo Ysajas quãdo disse: 
presto soo, ẽuiame» (S); «os quaaes 
deitar nem ẽuiar nõ podemos por nẽhuũ 
lugar» (HV); «porque os elle ẽuiara, e 
elles cõtarõlhe todo que virõ em casa da 
raynha de Affrica» (HV); «para cõprir a 
obra da nossa saude de ẽuiares cherubim 
ou seraphim» (VC); «nõ me ẽuiaria 
nẽhuũ trebuto» (HV); «prometeolhes 
ẽuiarlhes o spiritusanto» (EE); «e 
ẽuiarlhey huũ quarto desta carne» (HV); 
«Em aquelle tempo ẽuiarom os judeus 
desde Jherusalem clerigos e leuitas a 
Sam Joham» (EE); «onde quando se diz 
que como ẽuiasse o dyaboo no coraçõ 
de Judas» (VC); «e nõ me ẽuiaste o 
trebuto» (HV); «visitauaos ameude cõ 
cartas suas e ẽuiaualhes epistollas e 
euãgelhos» (HV); «e aquelles que vijnhã 
aly a elle ẽuiauaos bauptizar a Christo» 
(VC); «Muito se deue guardar o cõfesor 
que os homẽs nem as molheres mãcebos 
que os nõ ẽuie ãdar romarias pelo 
mundo» (TC); «por o qual vos conuẽ 
senhor que vos ẽuiees a justiçar aa çidade 
de Albana» (HV); «eu vos dou de 
conselho que nõ ẽuies o tributo ao 
emperador» (HV); «e quando lhe ẽuiey 
o meu hõrrado mestre salla» (HV); 
«Rogade ao señor da mese que ẽuije seus 
obreiros en ella» (S); «Poys rogote que 
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o ẽuijes a casa de meu padre» (EE); «Vay 
e dize a el rey Achaz que lhe ẽuio dizer 
que porque fez matar a Naboth» (TC); 
«ex que eu ẽuio ou ẽuiarey» (VC); 
«tiinhas huũ cuitelo na maão pera te 
defender de quẽ te mal quesese fazer 
ẽuiose huũ homẽ a ti e feriose no cuitelo» 
(TC); «Deus ẽuiou o seu filho que 
rreçebese carne humana» (S); «sobre 
esto ẽuiou lhes huũ dos saçerdotes» 
(VC); «ẽuiou os aa vinha» (VC); 
«ẽuioulhe huũ anjo» (HV); «e depois de 
sua morte ẽuiouo a my tres annos» (HV); 
«E ẽuiouos (a todas cidades e lugares)» 
(VC); «ẽuja o senhor os apostolos como 
ouelhas ãtre lobos» (VC); «Senhor Jesu 
Christo que aos discipollos que ẽujaste 
aa preeguar deste poderio de fazer 
millagres» (VC); «qual era pois a 
consollaçõ daquestes senã a virtude 
daquelle que os ẽujaua» (VC); «Ex que 
eu sõ aquelle que vos ẽujo» (VC); «ẽujou 
a vos outros» (VC); «Esto lhe disse 
porque ẽ cõsirando o poder daquelle que 
ẽuya nõ ha hy temor de perijgo» (VC); 
«e elle como chuyua ẽuyara as pallauras 
de sua sabedoria na oraçõ» (EE); «eu 
ẽuyarey ou spargerey do meu spiritu 
sobre toda carne» (VC); «Nõ pode alguũ 
vĩjr a mym se non ho trouuer o padre que 
me ẽuyou» (EE); «eu te crea de coraçõ 
que es Christo ẽviado deus e homẽ» 
(VC); «deueo ẽviar a seu rrector saluo 
nos casos suso dytos» (S); «eu vos 
ẽviarey Helias profeta ante que venha o 
dia grande do senhor» (EE); «ẽviarom a 
elles a Pedro e a Joham» (EE); «entã 
simprezmẽte os ẽviou ora dous e dous» 
(VC); «e ẽviou hos a curar e a saar os 
enfermos do corpo e do spiritu» (VC); 
«e ẽviou os digo aa preeguar e prometer 
o regno de deus» (VC); «ẽvyando seus 
disçipollos disselhes» (EE); «nom deue 
preegar se non for emviado» (S); «E 
porque fora emuiado por dar testimunho 
de Christo» (VC); «De como foram 
enuiados os apostollos aa preeguar» 

(VC); «nõ se deuẽ toruar se algũas vezes 
per obediẽcia forẽ enuyados per seus 
mayores de hũos loguares a outros» 
(VC); «a quẽ forem enviadas as letras» 
(S); «De como forõ emviados os 
apostollos a preegar» (VC); «alguũs 
sanctos forom enuiados per deos pera a 
emsynança dos outros» (EE); «como 
disse Ysayas propheta e os que foron 
enuiados» (EE); «e em outro fosse 
enuiado do outro» (VC); «Foy emuiado 
huum homem por deus» (EE); «e depois 
em fim daquello foy lhes ẽuiado o filho 
herdeiro» (VC); «que por ysso fuy 
emuiado» (EE); «he acabado ho officio 
da minha preegaçã ao qual fuy enuiado» 
(EE); «ha enuiado o senhor seu anjo» 
(EE); «empero a nẽhũa dellas he emuiado 
Helias» (VC); «por seer feito justificado 
he lhe enuiada graça de deus» (VC); «A 
esta messe muytos sam ẽviados» (VC); 
«beẽto he aqueste que veyo ao mũdo per 
encarnaçõ seẽdo enuiado do padre» 
(VC); «e deue seer emuiado ao papa» 
(S); «porque sabia ella seer emuy[a]da 
pellos filhos» (EE); «Ca aos deuidamẽte 
aparelhados seera ẽuiado o spiritusancto» 
(EE); «Primeiramente seerem emuiados 
da cidade de Jherusalem» (VC); «por 
quanto que sejã enuiados a aministrar as 
cousas temporaaes» (EE); «E seguese o 
tẽpo em que sera emuiado este fogo» 
(VC); «e porque te ẽformẽ e por doestar 
teus pecados sõ enuiados» (VC); «nõ sõ 
ẽuiado se nõ aas ouelhas que pereçerõ 
da casa de Ysrrael» (EE); «estes nõ som 
emuiados per deus» (VC); «Nom som 
emviado saluo aas ouelhas que pereçerõ 
da casa de Israel» (EE); «matas os 
prophetas e apedrejas os que te som 
enuiados» (EE); «somos enuiados ẽ tẽpo 
de paz» (VC); «vos sooes ẽujados e hijes 
assi como mãsos ãtre cruees» (VC).

envídia, subs. O mesmo que invídia. 
Formas: emvidia (S, 1). Contexto: «Ha 
terçeira coussa que por emvidia» (S).

envocar, vb. (do lat. invocare). O mesmo 
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que invocar: pedir auxílio; chamar. 
Formas: emuoquemos (EE, 1); envocar 
(VC, 1). Contexto: «emuoquemos a 
ajuda de deus» (EE); «O terceiro poder 
he de envocar e chamar» (VC).

envolver, vb. (do lat. involvere). Enrolar; 
embrulhar; enredar. Formas: emuolto 
(VC, 4; EE, 1); emuolue (TC, 2; EE, 1); 
emuoluẽ (EE, 1); emuoluẽdome (TC, 1); 
emuoluẽdose (VC, 1); emuolueho (EE, 
1); emuoluello (VC, 1); emuolueo (VC, 
1; EE, 1); emuolueste (S, 1); emuoluia 
os (VC, 1); emvolto (S, 1); emvoluem 
(S, 1); emvoluer (S, 1); enuolluello (VC, 
1); enuolta (S, 2); enuolto (VC, 3; EE, 
1); enuoltos (VC, 2); enuolua (VC, 1); 
enuoluamos (VC, 1); enuolue (VC, 5); 
enuoluẽ (VC, 1); enuoluendo (VC, 1); 
enuoluendome (S, 1); enuolueo (VC, 
1); enuoluessem (VC, 1); enuolui (S, 
1); enuoluia (VC, 1); envoluem (S, 1); 
envoluendome (S, 1); envoluera (VC, 
1); era emvolta (EE, 1); erã enuoltos 
(VC, 1); estauamos emuoltos (EE, 1); 
ẽuolto (VC, 1; EE, 1); ẽuolueo (S, 1); 
ẽuolues (VC, 1); foy emuolto (VC, 1); 
foy enuolto (VC, 2); he em volto (VC, 
1); sea enuolto (VC, 1); seer emuolto 
(VC, 1); seer enuolto (VC, 2); sejamos 
enuoltos (VC, 1); somos enuoltos (VC, 
1); steuerẽ emuoltos (VC, 1). Contextos: 
«acharees o minino emuolto em panos» 
(EE); «Itẽ clerigo sacerdote que clerigo 
morto emuolue na pala do altar, dez anos 
e meo faça de peendença por yso» (TC); 
«Adulteros os que con molher alhea se 
emuoluẽ» (EE); «Mas emuoluẽdome 
ẽ elle e mays soo solicito nas cousas 
terreaẽs que nas sprituães» (TC); «mas 
emuoluẽdose e çujanse nos pecados» 
(VC); «e emuolueho e deitouho em hũa 
manjadoyra» (EE); «roguaua Joseph 
aa virgem Maria que leixasse vngir o 
corpo do senhor e emuoluello no lenço 
e soterrallo» (VC); «e emuolueo em 
lenço» (VC); «foste muyto ocçioso 
ou te emuolueste em deleytes» (S); «e 

beyjaua e emuoluia os e corregia os 
fielmẽte» (VC); «emvolto o corpo de 
Jhesu Christo em hũa vestidura limpa» 
(S); «os corporaaees en que emvoluem 
a pala» (S); «qual quer saçerdote que 
emvoluer clerigo alguũ finado en os 
corporaaees» (S); «e deçer o corpo e 
enuolluello em aquelle lenço» (VC); 
«E depois, enuolta a creatura em seus 
panos, leuala ao altar» (S); «mas enuolto 
em proues pãnos» (EE); «Cõsijrauã os 
discipollos os lẽços. e o sudayro enuoltos 
e preguados e postos ẽ huũ loguar» 
(VC); «e que te enuolua em lenços muy 
limpos» (VC); «que o enuoluamos e 
ponhamos em moymẽto nouo talhado 
de pedra» (VC); «E finalmẽte senhor 
enuolue tu o meu spiritu em lenço aluo 
e limpo» (VC); «em aquestas horas se 
enuoluẽ e metẽ desordenadamẽte em as 
treeuas dos delleitos» (VC); «mas como 
sera limpo se se anda enuoluendo na 
terra» (VC); «enuoluendome en muitos 
pecados» (S); «e recebeo e apartao e 
enuolueo cõ muy limpas cuydaçoões» 
(VC); «nẽ teue em que o enuoluessem» 
(VC); «porende confeso que despois 
me enuolui en muitas çugidades» (S); 
«mas aos maos a que se enuoluia a 
alma cõ elles era enxabido e sem sabor» 
(VC); «ca todolos do mumdo no tempo 
dagora sse envoluem en este pecado» (S); 
«envoluendome despoys em pecados» 
(S); «e envoluera os pecadores e 
lançallos ha no inferno» (VC); «mas 
em o velho era emvolta e emcuberta 
por figuras» (EE); «por tal que os gẽtyos 
que erã enuoltos em muytos peccados» 
(VC); «Christo padeçeeo por lauar a nos 
outros que estauamos emuoltos ẽ grãdes 
çugidades de peccados» (EE); «veẽdo ho 
minino ẽuolto em proues panos» (EE); 
«e ẽuolueo em hũa vestedura de linho 
linpa e poseo en seu moymẽto nouo» (S); 
«Tu que çarras e ẽuolues toda criatura 
no teu punho» (VC); «nom foy emuolto 
em pãnos douro nem de sirgo» (VC); «e 
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aquello que he de fundo he em volto» 
(VC); «que o teu spiritu sea enuolto 
em lenço limpo» (VC); «e seer emuolto 
em lenço e leguado» (VC); «ajnda que 
sejamos enuoltos no sterco do mundo» 
(VC); «Atee quando pois somos enuoltos 
e leguados em aquestes dinheiros» (VC); 
«e quando steuerẽ emuoltos e dados a 
aqueste mũdo» (VC).

envorelhar, vb. O mesmo que envorilhar. 
Formas:  enuorelhado (VC,  1) ; 
enuorelhou (VC, 1); ẽuorrelhados 
(VC, 1). Contextos: «e a esto respõdeo 
aquello que diz enuorelhado em pãnos» 
(VC); «o enuorelhou em trapos» (VC); 
«tragẽ cõ sigo ẽuorrelhados pecados 
os quaaes sõ entẽdidos per o vestido e 
saya» (VC).

envorilhado, subs. (do part. de envorilhar). 
O que está envolvido; embaraçado. 
Formas: ẽuorilhado (VC, 1). Contexto: 
«pera que he ao ẽuorilhado em muytos 
pecados» (VC).

envorilhador, subs. (de envorilhado + 
-or). Aquele que envorilha. Formas: 
enuorilhadores (VC, 1). Contexto: 
«Ouuide estas cousas symoniaticos 
ouuide aquesto  negoçiadores  e 
enuorilhadores maldictos» (VC).

envorilhamento, subs. (de envorilhar + 
-mento). Ato ou efeito de envorilhar; 
envolvimento; embaraço; confusão. 
Formas: enuorilhamẽtos (VC, 1); 
ẽuorilhamẽtos (VC, 1). Contextos: 
«por demostrar que por aquelles 
enuorilhamẽtos das culpas que cometera 
fora feito enfermo» (VC); «ãtre os 
ẽuorilhamẽtos e lazos dos pecados» 
(VC).

envorilhar, vb. (do lat. vulgar *involucrare). 
Embrulhar; envolver; embaraçar; 
confundir. Formas: emuorilhada (VC, 
1); emuorilhadas (VC, 1); emuorilhado 
(VC, 4); emuorilharse lheã (VC, 1); 
enuorilha (VC, 2); enuorilhã (VC, 
2); enuorilhada (VC, 1); enuorilhãdo 
se (VC, 1); enuorilhados (VC, 2); 

enuorilham (VC, 1); enuorilhando (VC, 
1); enuorilhar (VC, 3); enuorilhas (VC, 
2); enuorilhasse (VC, 1); enuorilhe (VC, 
2); enuorilhẽ (VC, 1); enuorilhou (VC, 
1); enuorrilhã (VC, 1); envorilhada (VC, 
1); ẽuorilhado (VC, 1); ẽuorilhados (VC, 
1); ẽuorilhara (VC, 1); euorilharomno 
(VC, 1); ẽuorilhaua (VC, 1); ẽuorilhauao 
(VC, 1); fora enuorilhado (VC, 1); fosse 
enuorilhada (VC, 1); fosses emvorilhado 
(VC, 1); foste ẽuorilhado (VC, 1); he 
enuorilhada (VC, 1); seer enuorilhados 
(VC, 1); seja enuorilhado (VC, 1); sejã 
enuorilhados (VC, 1); seja ẽuorilhada 
(VC, 1); sejam enuorilhados (VC, 1); 
sejam ẽuorilhados (VC, 1). Contextos: 
«diz que a consciencia emuorilhada e 
toruada sempre sospeyta e arreçea que lhe 
venha mal» (VC); «e repitir com decabo 
os cuydados e oufanas tã emuorilhadas 
que se nom podẽ desuoluer» (VC); «ex 
aqui quãta humildade: emuorilhado 
em trapos» (VC); «quando o pescador 
começar de o tirar pera si emuorilharse 
lheã as tripas» (VC); «porque em todas 
maas e lixossas obras se enuorilha» 
(VC); «das rendas e portajeẽs as 
quaaes se enuorilhã ẽ pecado» (VC); 
«e aquella que deuia seer criada em 
cousas de sirgo andar enuorilhada em 
lodo» (VC); «e na audiençia auogados 
enuorilhãdo se ẽ preitos aquelles que 
erã escolhidos» (VC); «e assy he dos 
relligiosos enuorilhados nos negocios do 
mũdo» (VC); «em que agora muytos se 
enuorilham como se nom fossem malles» 
(VC); «e nõ se abaixar encostandosse 
ou enuorilhando no lodo donde se 
ja aleuãtarõ» (VC); «scõder o marco 
na terra he enuorilhar o engenho que 
reçebeo ẽ os sanctos terreaaes» (VC); 
«e porque te enuorilhas ẽ cama pintada 
e molle» (VC); «e assy como huũ porco 
enuorilhasse ẽ esterco» (VC); «Aadur 
he alguẽ que se enuorilhe nos negoçios 
do mũdo» (VC); «ajnda que se enuorilhẽ 
ẽ os mayores pecados» (VC); «e assy 
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como pobre molher o enuorilhou nom 
em pannos de sirgo mas em trapos de 
pouco vallor» (VC); «Sudayro e lẽço 
he em que enuorrilhã os corpos dos 
mortos» (VC); «acharom dous monges 
envorilhada em dous sacos de cillicio» 
(VC); «he todo coraçõ ẽuorilhado 
em amor das cousas mortaaes» (VC); 
«assi porque se sentiã ẽuorilhados em 
mais graues pecados» (VC); «assy 
aquelles que forõ achados de fora da 
barca da peẽdença ẽuorilhara a onda 
infernal» (VC); «euorilharomno em 
huũ lenço limpo e aluo» (VC); «porque 
se ẽuorilhaua des ẽfundo atees açyma» 
(VC); «lãçaua o per terra e ẽuorilhauao 
de hũa parte aa outra» (VC); «E os 
lenços em que o corpo fora enuorilhado» 
(VC); «e porque a geeraçõ nõ fosse 
enuorilhada» (VC); «tu humildosamẽte 
naçido fosses emvorilhado em pãnos 
de humildade» (VC); «foste ẽuorilhado 
em trapezinhos e lãçado na mãjadoyra» 
(VC); «em as quaaes a geeraçõ humanal 
he enuorilhada tãto que as nom pode 
leyxar» (VC); «porque os demostrasse 
seer enuorilhados em o pecado» (VC); 
«nunca alguẽ desespere da graça de 
deus ajnda que seja enuorilhado em 
cousas vijs» (VC); «e ajnda que sejã 
enuorilhados ẽ mayores pecados» 
(VC); «somos ẽsinados que nossa vida 
nõ seja ẽuorilhada ẽ cousas terreaaes» 
(VC); «nõ enbarguãdo que elles sejam 
enuorilhados em mayores» (VC); «e 
que nom sejam ẽuorilhados nos seus 
laços» (VC).

envorilho, subs. (regressivo de envorilhar). 
Confusão; desordem. Formas: enuorilho 
(VC, 1). Contextos: «nẽ bẽ cuydados 
por a confusõ e enuorilho do soõ da 
cõfissom» (VC).

enxabido, adj. (do lat. vulgar *insapidus, 
a, um, este de insipidus). Sem sabor; 
insípido. Formas: enxabidas (VC, 
2); enxabido (VC, 2); enxabijda (VC, 
1); enxabijdo (VC, 5); ẽxabida (VC, 

1). Contextos: «e assy a tribullaçõ e 
a penitencia dessy som enxabidas» 
(VC); «enxabido he todo manjar se nõ 
he tẽperado com aqueste sal» (VC); 
«Cõuerte a minha alma eu to peço 
que he fria em feruor de caridade. e 
a enxabijda tornaa em sabor» (VC); 
«sempre teer o gusto enxabijdo» (VC); 
«e quando a agoa ẽxabida da cõuersaçõ 
terreal se muda em vinho de allegria 
eternal» (VC).

enxadrez, subs. (de em- + xadrez, este do 
árabe xatrandj). O mesmo que xadrez: 
jogo de tabuleiro com trinta e duas peças. 
Formas: ẽxadres (VC, 1). Contexto: «E 
assi he do stado dos homẽs como he do 
jogo dos estaques ou do ẽxadres ẽ o qual 
ha rey e caualheiros e velhos e mãçebos 
e grãdes e pequenos» (VC).

enxalçamento, subs. (de enxalçar + -men-
to). O mesmo que exalçamento. Formas: 
emxalçamento (EE, 3); emxalçamẽto 
(VC, 4; EE, 3); enxalçamẽto (VC, 1). 
Contextos: «Quanto do seu emxalça-
mento virgẽ fosse muyto humilde» (EE); 
«a qual mereçe emxalçamẽto de louuor» 
(VC); «por sua paixõ a gloria do seu 
corpo e o emxalçamẽto seu aos çeeos» 
(EE); «ou pecado do poboo que auer 
prazer por enxalçamẽto tẽporal» (VC).

enxalçar, vb. (de em- + exalçar). O mesmo 
que exalçar. Formas: emxalça (VC, 
3; EE, 7); emxalçada (VC, 1; EE, 1); 
emxalçade (HV, 1); emxalçado (VC, 3); 
emxalçãdo se (EE, 1); emxalçados (VC, 
1); emxalçalloa (EE, 1); emxalçando 
(EE, 2); emxalçãnos (VC, 1); emxalçao 
(VC, 1); emxalçar (VC, 3; EE, 1); 
emxalçara (VC, 2; EE, 1); emxalçe (EE, 
4); emxalçe se (VC, 1); emxalçẽ se (VC, 
1); emxalçemos (EE, 2); emxalçou (EE, 
3); emxalçouo (EE, 1); enxalça (EE, 1); 
enxalçada (EE, 1); enxalçado (VC, 1); 
enxalçalloa (EE, 1); enxalçar (VC, 1); 
enxalçaras (VC, 1); enxalçarey (EE, 1); 
enxalçasse (VC, 1); enxalçey (VC, 1); 
era emxalçado (VC, 1; EE, 1); ẽxalça 



326 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

(VC, 3); ẽxalçã (EE, 1); ẽxalçada (EE, 
1); ẽxalçado (VC, 2; EE, 1); ẽxalçalloha 
(EE, 2); ẽxalçam (EE, 1); ẽxalçamos 
(VC, 1); ẽxalçando (EE, 1); ẽxalçar 
(VC, 1); ẽxalçara (EE, 1); ẽxalçeyos 
(EE, 1); fosse enxalçada (HV, 1); foi 
ẽxalçada (HV, 1); he emxalçada (EE, 
1); he emxalçado (VC, 1; EE, 1); seer 
emxalçado (VC, 1); seer ẽxalçado (VC, 
2; EE, 1); seer ẽxalçados (VC, 1); seera 
emxalçado (EE, 8); seermos emxalçados 
(VC, 1); sera emxalçado (VC, 3); sera 
enxalçada (HV, 1); sera enxalçado (VC, 
2; EE, 1); seraa emxalçada (HV, 1); som 
emxalçada (EE, 2); som emxalçados 
(VC, 1); som enxalçada (EE, 1); som 
ẽxalçada (EE, 1); son ẽxalçada (EE, 
1). Contextos: «O que se emxalça 
seera humildado» (EE); «paz no çeeo 
e emxalçada gloria nas altura» (EE); 
«Cryey filhos e ẽxalçeyos» (EE); «e 
emxalçade a fee de Jhesu Christo» 
(HV); «seras acolla emxalçado e mayor» 
(VC); «A palma estreita antre as flores 
emxalçãdo se sobe açima Cades he 
jnterpretada do mudamẽto» (EE); «e 
fossem hõrados e emxalçados per seus 
millagres» (VC); «e emxalçalloa antre 
seus proximos» (EE); «cõuem a saber 
no corpo e na alma. (emxalçando a 
deus)» (EE); «e porẽ meosprezãdo 
os pobres promouẽ aos benefiçios 
os maaos e os ricos e emxalçãnos» 
(VC); «se queres pois conheçer a deus 
emxalçao per aquestas tres cousas» 
(VC); «(que se emxalçar) ẽsoberueçẽdo 
(sera humildado)» (VC); «nẽ as cousas 
prosperas emxalçar» (EE); «E a Pedro 
o qual ante desto emxalçara» (VC); «e 
emxalçe o mereçimento da ffe» (EE); 
«empero emxalçe se e emsoberueça se 
por aquello que faz» (VC); «aleuantẽ se 
e emxalçẽ se como çedros do Libano» 
(VC); «nas cousas prosperas non nos 
emxalçemos por soberba» (EE); «Pollo 
qual deus o emxalçou e lhe deu nome» 
(EE); «emxalçouo en presença dos reys 

e deulhe coroa de gloria» (EE); «Que ho 
homẽ que se enxalça seera abaixado» 
(EE); «he por jnteiro enxalçada e chea de 
todollos beẽs» (EE); «porque este cada 
vez he mais enxalçado e louuado» (VC); 
«e enxalçalloa ãtre seus proximos» (EE); 
«Aquelle que se enxalçar» (VC); «em 
pos a qual se tu fores e a lleuares ante ty 
nũca a enxalçaras» (VC); «nõ pedirey e 
non enxalçarey ao senhor» (EE); «por 
que assi enxalçasse em todo o caminho 
da perfeiçõ» (VC); «Eu enxalçey a minha 
alma e me alegrey como o menino que 
mama» (VC); «Onde nota que em como 
huũ soberbo que era emxalçado per seu 
requerimẽto» (VC); «Itẽ aquelle que 
teẽ demonio he soberbo e se ẽxalça 
querendo seu louuor» (VC); «aos que 
se ẽxalçã sobre os outros» (EE); «Em 
este dia sobre todollos choros fielmẽte 
ẽxalçada buscou paz e folgança» (EE); 
«folga e regna depois de muito trabalho e 
humildade ẽxalçado (aa deestra)» (EE); 
«e ẽxalçalloha ãtre seus proximos» (EE); 
«sobre toda outra ẽxalçam aa sancta 
escriptura» (EE); «emtõ o ẽxalçamos 
na alma nossa» (VC); «E logo vyo, 
e seguyao ẽxalçando a deus» (EE); 
«(que se ẽxalçar) em soberbeçẽdo 
como fez o phariseu» (VC); «nos beẽs 
dos justos se ẽxalçara a cidade» (EE); 
«por que ella fosse enxalçada» (HV); 
«a qual foi ẽxalçada por todo o pouoo 
e emperio de Roma» (HV); «como em 
o dia doje he emxalçada como palma» 
(EE); «e quis seer emxalçado cõ gloria 
de proçissom» (VC); «assy cõuẽ seer 
ẽxalçado o filho da virgẽ» (EE); «atees 
que vos nõ humildees tãto que padeçaaes 
nõ poderees seer ẽxalçados» (VC); «no 
presente mũdo seera emxalçado» (EE); 
«Sejamos humildosos pera seermos 
emxalçados» (VC); «todo aquelle 
que se abaixa per humildade sera 
emxalçado» (VC); «oje sera enxalçada 
a christandade por ty» (HV); «Todo 
aquelle que se humildar sera enxalçado» 
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(EE); «e toda a cristiaãdade seraa 
emxalçada» (HV); «Como a palma em 
Cades som emxalçada, e como a pranta 
de rosa em Jherico» (EE); «os grãdes 
som emxalçados porque vençẽ e nũca 
som vencidos» (VC); «Como cedro 
em o Libano som ẽxalçada» (EE); «e 
como o platano son ẽxalçada perto das 
augas» (EE).

enxalmo, subs. (do cast. enjalma, este do 
lat. vulgar salma, por sagma, albarda). 
Manta que se coloca em cima das bestas. 
Formas: enxalmos (VC, 1). Contexto: 
«mas leua huũs refeçes enxalmos e 
cordas pequenas» (VC).

enxaltar, vb. (de em- + exaltar). O mesmo 
que exaltar. Formas: ẽxalto (S, 1). 
Contexto: «Eu me ẽxalto por palauras 
de ssoberba» (S).

enxame, subs. (de em- + exame). O 
mesmo que exame. Formas: enxame 
(C, 1); enxames (C, 1). Contextos: 
«em elles fica quãdo morrẽ ou se vay o 
enxame» (C); «Item pagarã os freigueses 
a seus abades jnteiramẽte o dizimo dos 
enxames» (C).

enxecução, subs. (de em- + execução). 
O mesmo que execução. Formas: 
emxecuçõ (EE, 1). Contexto: «(sem 
contradiçã) na emxecuçõ da obra» (EE).

enxecutar, vb. (de em- + executar). 
O mesmo que executar. Formas: 
emxecutar (VC, 1; EE, 1); emxecute 
(C, 1); emxecutou (EE, 2); enxecuta 
(EE, 1); ẽxecuta (EE, 1). Contextos: 
«quando alguũ rey terreal mãda 
fazer alguũ proçesso ou emxecutar 
alguũ desembargo no poboo» (VC); 
«emxecutar o mandamento do senhor» 
(EE); «emtã se emxecute  a dita 
cõstituiçam» (C); «deus emxecutou em 
elle grãde justiça» (EE); «enxecuta a 
justiça pellos proues» (EE); «a puniçõ 
e vingança en os condempnados onde 
ẽxecuta» (EE).

enxecutor, subs. (de em- + executor). O 
mesmo que executor. Formas: emxe-

cutores (VC, 1; EE, 1); enxecutores 
(VC, 2). Contextos: «por hõrrado juyz 
e cõ testimunhas dos actos humanaaes e 
emxecutores da sentẽça que ha de seer 
dada per elle» (VC); «som emxecutores 
da diuina justiça» (EE); «aos demoes 
que som ẽ aquesto enxecutores da justiça 
diuinal» (VC); «aos angeos enxecutores 
da justiça diuinal» (VC).

enxemplar, adj. (de em- + exemplar). 
O mesmo que exemplar; que serve de 
exemplo ou modelo. Formas: emxem-
plar (EE, 1). Contexto: «ho apostollo 
propoõe ensynança emxemplar» (EE).

enxemplo, subs. (de em- + exemplo). 
O mesmo que exemplo. Formas: 
emxemplo (TC, 1; EE, 34); emxemplos 
(EE, 1); emxenplo (EE, 1); emxenplos 
(TC, 1); emxẽplo (TC, 1; VC, 1; C, 1; 
EE, 35); emxẽplos (EE, 2); enxemplo (S, 
2; TC, 1; EE, 3); enxemplos (TC, 1; EE, 
1); enxenplo (S, 1; TC, 2); enxẽplo (S, 
1; TC, 3; EE, 4); ẽxemplo (S, 2; TC, 3; 
C, 1; EE, 1); ẽxenplo (S, 1); ẽxẽplo (S, 
1; TC, 4; EE, 12); ẽxẽplos (VC, 1; EE, 
3). Contextos: «doutrina e emxemplo 
teemus de Ihesu Christo» (TC); «era 
vindo a enformar e emsynar nos em 
custumes e emxemplos» (EE); «Ho 
emxenplo he como ho Rey vençedor ao 
rey Immijgo» (EE); «Moytos emxenplos 
auemos» (TC); «E emxẽplo auemos 
de Ihesu Christo que era muy boo 
e nom auia em ele ẽgano nẽhuũ» 
(TC); «ensynando com pallauras e 
emxẽplos» (EE); «Pequey outrosy nõ 
seẽdo homildoso nem tomo o enxemplo 
de Ihesu Christo» (TC); «E ysto por 
enxemplo de Maria madre de Christo» 
(EE); «syno buscaste se estaua bẽ 
endereçado e asy doutros enxemplos 
semelhãtes» (TC); «Como se mostra nos 
enxemplos e estorias dos sanctos» (EE); 
«A quarta se deu maao enxenplo de sy» 
(TC); «se cuyda algũas uaãs glorias ou 
se da maao enxẽplo aos outros» (TC); «o 
que ele fez he a nos doutrina e ẽxemplo» 
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(TC); «assy como quãdo alguũ por 
maao ẽxenplo da ocasyon» (S); «Mays 
se tal necesidade nõ se podia escusar 
nem esquiuar ponho ẽxẽplo» (TC); «e 
de rama as virtudes em os ẽxẽplos da 
bõdade» (VC).

enxempro, subs. O mesmo que exemplo. 
Formas: enxempro (S, 1); enxẽpro (EE, 
1); ẽxenpro (S, 1). Contextos: «mayor 
pena lhe deue dar pello maoo enxempro 
sse publicamẽte pecar» (S); «Lyra por 
dar nos enxẽpro» (EE); «ca o mal vsar 
destes taees he ẽxenpro aos mançebos 
pera os trazer ha pecar» (S).

enxéquias, subs. (de em- + exéquias). 
O mesmo que exéquias. Formas: 
enxequias (S, 1). Contexto: «A terçeyra 
he as enxequias e as solepnidades que 
fazẽ no ẽterramẽto» (S).

enxercitar, vb. (de em- + exercitar). 
O mesmo que exercitar. Formas: 
enxerçitarse (VC, 1). Contexto: «Itẽ 
sabe que de enxerçitarse o homẽ em 
grãde humildade» (VC).

enxergar, vb. (origem obscura). Entrever; 
distinguir; divisar. Formas: emxergaria 
(VC, 1); emxergua (VC, 1); enxerguam 
(VC, 1) ;  exergar  (VC, 1) ;  sam 
enxerguados (VC, 1). Contextos: «mas 
era muyto pequeno de guisa que adur 
se emxergaria a deferença dos nembros 
per vista de homem» (VC); «e nõ dos 
defora cõ que se emxergua e conheçe» 
(VC); «se mostram e se enxerguam os 
seus fallicimentos» (VC); «nem se possa 
exergar em teu seruo signal de tanto 
mal» (VC); «per as palauras nõ sam 
enxerguados» (VC).

enxertar, vb. (do lat. insertare). Fazer 
enxerto ou enxertia; inserir. Formas: 
emxertada (VC, 1; EE, 2); emxertado 
(VC, 1); emxertasse (VC, 1); enxerta 
(VC, 1); enxertado (VC, 1; EE, 1); 
enxertados (VC, 1); enxertar (VC, 2); 
enxertarey (VC, 1); enxertayo (VC, 
1); enxertẽ (VC, 1); enxertes (VC, 1); 
ẽxertãdo (VC, 1); exertemos (VC, 1); 

seer emxertada (EE, 1). Contextos: 
«Filhae a pallaura emxertada que pode 
saluar vossas almas» (EE); «o regno 
dos çeeos som as scripturas sãctas por 
que ẽ elles emxertado o regno de deus» 
(VC); «Entre as outras cousas que som 
dictas e se dizem da oraçom emxertasse 
ou se poõe a oraçom do senhor» (VC); 
«e aaquesta meesma enxerta elle em o 
processo» (VC); «assy como o pequeno 
ramo enxertado em huũ trõco do mõte» 
(EE); «Somos ajnda todos enxertados de 
huũ soo padre terreal» (VC); «e enxertar 
virtudes como boas sementes» (VC); 
«Eu enxertarey em ellas aqui alguũas 
que som scriptas em outras partes» 
(VC); «colhee pera vos este moolho 
tã prezado e enxertayo nas cordas e 
meollo do coraçõ» (VC); «arranquẽ de 
sy as cousas maas e enxertẽ ou chãtem 
as bõas» (VC); «cõprite que tires as 
heruas empeciuees e que enxertes e 
semees as que som prestadias e boas» 
(VC); «e ẽxertãdo as virtudes assi como 
boas semẽtes» (VC); «e depois na outra 
folgãça exertemos em nossas almas 
de madre dos beẽs que he a virtude 
da humildade» (VC); «a pallaura da 
ffe que deue seer emxertada ẽ nossos 
pensamẽtos» (EE).

enxofre, subs. (do lat. sulfure-m). Formas: 
enxoffre (VC, 1); enxofre (VC, 3); 
emxofre (EE, 1); enxoffre (EE, 1). 
Contextos: «sõ mujto punidos per fogo 
e enxoffre» (VC); «aly secura e sede. 
e fedor de enxofre» (VC); «Choueo o 
senhor sobre Sodoma e Gomorra pedra 
de emxofre e fogo do çeeo» (EE); «E 
o dia que sayo Lot de Sodoma choueo 
fogo e pedra enxoffre e destruyo os 
todos» (EE).

enxotar, vb. (talvez de em + a interjeição 
xote! + -ar). Fazer fugir; afugentar. 
Formas: enxotar (VC, 1). Contexto: 
«e fez sacerdote delle aquelle seu seruo 
pera auanar e enxotar as moscas» (VC).

enxucutor, subs. O mesmo que executor. 
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Formas:  emxucutores  (EE,  1) . 
Contexto: «aos emxucutores da diuina 
justiça» (EE).

enxudreia, subs. (de enxudrar + -eia). 
O mesmo que enxurdeira: lamaçal; 
estrumeira;  chiqueiro.  Formas: 
ẽxudreya (VC, 1). Contexto: «Vos sooes 
como sterco e ẽxudreya» (VC).

enxufre, subs. O mesmo que enxofre. 
Formas: enxufre (VC, 1); exufre (VC, 
1); ẽxufre (VC, 2). Contextos: «forõ 
queymados do fogo do enxufre» (VC); 
«e queymou cõ fogo de exufre os que erã 
culpados» (VC); «forõ queimadas cinco 
çidades cõ fogo de ẽxufre» (VC).

enxuto, adj. (do lat. exsuctus, a, um, part. 
passado de exsugere, enxugar). Que não 
está molhado; seco. Formas: emxutos 
(VC, 1); enxuto (VC, 1); enxutos (VC, 
2); exuta (VC, 1). Contextos: «Tu teens 
os olhos emxutos e secos» (VC); «onde 
he seco e enxuto» (VC); «serã enxutos 
e secos» (VC); «e toda a terra darredor 
delle ficaua exuta e seca» (VC).

epicúrio, subs. (do lat. epicureu-m). 
Seguidor de Epicuro; epicurista. 
Formas: epicurios (EE, 1). Contexto: 
«alguũs poserom a bemauenturança 
nos beens do corpo, como os epicurios» 
(EE).

epifania, subs. (do grego ™πιφάνεια, pelo 
lat. epiphania-m, aparição). Festa da 
adoração dos Reis Magos. Formas: 
epiphania (S, 6; VC, 3; EE, 13); 
epiphanias (VC, 1); epiphanya (EE, 2); 
epyphania (VC, 2). Contextos: «ẽ a festa 
de natal e da epiphania e da çircũçisson» 
(S); «a festa doje pellos christaãos he 
chamada epiphania porque ha estrella 
apareçeo aos tres reys» (EE); «este dia 
se nomea no plural dia das epiphanias» 
(VC); «Euangelho da epiphanya, que se 
diz o dia que pareçeeo a estrella aos tres 
reys magos» (EE); «A ygreja empero 
nõ começa de jejuũar logo depois da 
epyphania» (VC).

episcopal, adj. (do lat. episcopale-m). 

Relativo ao bispo. Formas: episcopaees 
(S, 1); episcopaes (C, 1); episcopal (S, 2; 
VC, 1). Contextos: «empero quanto aa 
ordeẽs episcopaees yguaees som» (S); «e 
dos casos episcopaes as vezes que lhe for 
neçessario» (C); «perteesçem ha ordem 
episcopal» (S); «e lhes outorguar ordem 
e poderio ou actoridade episcopal» (VC).

epístola, subs. (do grego ™πιστολή, pelo lat. 
epistola-m). Carta; missiva; epístolas: 
as cartas ou epístolas de São Paulo e 
de outros apóstolos que fazem parte 
do Novo Testamento; no Tratado de 
Confissom, refere-se também ao clérigo 
que tem mandato institucional para 
ler as epístolas na igreja. Formas: 
depistola (TC, 1); epestolla (EE, 1); 
epistola (S, 4; TC, 1; VC, 7; EE, 5); 
epistolas (EE, 3); epistolla (VC, 1; EE, 
119); epistollas (VC, 2; HV, 1; EE, 12); 
epistulas (S, 1). Contextos: «se fores 
clerigo dordeẽs meores ou depistola ou 
dauãgelho nõ podes ser promouido a 
moores ordees» (TC); «Porẽ a epestolla 
presente e o euãgelho concordam nesto» 
(EE); «Segũdo o apostolo Sã Paulo na 
epistola que escpreueo aos judeus» (S); 
«Tu clerigo de epistola ou dauãgelho 
tiinhas huũ cuitelo na maão pera te 
defender» (TC); «A qual se lee neste 
dia por epistola na missa» (EE); «quis 
trelladar soomente os euangelhos de 
aquelles dias jũcto com as epistolas e 
liçoões dos dias susodictos» (EE); «Da 
qual cousa auemos fermoso exemplo na 
epistolla de Judas» (VC); «Seguemse as 
epistollas ou lyçoões das virgeẽs» (EE); 
«segũdo que Sam Paulo escreueo en suas 
epistulas» (S).

epitafe, subs. (do grego ™πιτάφιον, pelo 
lat. epitaphiu-m). O mesmo que epitáfio: 
inscrição na lápide de um túmulo. 
Formas: epitaphe (VC, 1). Contexto: 
«e delles se pode escriuer aquello que 
huũ versificador depois a morte de huũ 
semelhãte como por moto ou epitaphe 
scriueo» (VC).
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equidade, subs. (do lat. aequitate-m). 
igualdade; retidão. Formas: equidade 
(C, 2). Contextos: «sam fundados em 
equidade que ataagora se guardarom» 
(C); «e este sacramento de boa rezom e 
equidade he obrigatorio todallas vezes 
que mortalmente peccamos» (C).

equiparar, vb. (do lat. aequiparare). 
Igua lar ;  co te ja r.  Formas:  som 
equiparados (VC, 1). Contexto: «som 
equiparados e asemelhados aaquelles 
que o desçerom e tyrarom da cruz» (VC).

equivalente, adj. (do lat. aequivalente-m). 
De valor igual. Formas: equiualente 
(VC, 1).  Contexto:  «assy como 
quando lhe he outorguada outra cousa 
equiualente ou milhor e nõ aquella que 
pede» (VC).

equívoco, adj. (do lat. aequivocus, a, um). 
Que mais do que um sentido; ambíguo. 
Formas: equiuoca (VC, 1); equiuoco 
(VC, 1). Contexto: «porque he palaura 
equiuoca e sub hũa voz e vocabollo tem 
dous entendimẽtos e significaçoões» 
(VC); «E aqueste nome de pinticoste 
he equiuoco e quer dizer duas cousas» 
(VC).

ergo, conj., adv. (do lat. ergo). Assim; 
portanto; por conseguinte. Formas: ergo 
(TC, 7; VC, 503; RP, 9). Contextos: 
«Ergo digamus que o ha do diaaboo 
emmiigo he de todo o linhagẽ humanal» 
(TC); «por quanto ergo os mũdanaaes 
teẽ aqui suas festas temporaaes» (VC); 
«Apure se ergo e asutileze se a casa por 
clara chama ou flama» (RP); «toma se 
ergo duas vezes no dia» (RP).

erguer, vb. (do lat. vulgar *ergere, 
por erigere). Levantar; pôr-se de pé. 
Formas: erge (VC, 1); ergeo (VC, 1); 
ergeose (VC, 1); ergue (VC, 1); erguer 
(VC, 2). Contextos: «e elle erge os 
quebrantados e vençidos» (VC); «e 
o philosofo nõ se lhe ergeo nẽ fez 
reuerẽcia» (VC); «e elle ergeose» (VC); 
«o senhor aleuãta o minguado que faz em 
terra e ergue o pobre do esterco» (VC); 

«e nõ ha hy alguũ de seus amigos que 
o ajude a erguer» (VC); «auia .xxxviij. 
ãnos que jazia e fezeo erguer» (VC).

ermo, subs. (do grego œρημος, pelo lat. 
eremu-m). Lugar despovoado; deserto. 
Formas: heremo (VC, 3); hermo (VC, 
42; EE, 2); hermos (VC, 2). Contextos: 
«E porem no heremo onde elles viuiam 
apartados per sy» (VC); «muy de çedo 
scolheo as asperezas do heremo» (VC); 
«no heremo viueo» (VC); «veera aquelle 
hermo seer de todo como paraiso e 
milhor dos outros hermos» (VC); 
«Perijgos na çidade. Perijgos no hermo» 
(EE); «pera ensinar outros muytos viuẽ 
nos hermos per aquestas tres virtudes» 
(VC).

ermida, subs. (do lat. eremita-m). Pequena 
igreja ou capela isolada. Formas: 
hermida (VC, 1). Contexto: «e ally sta 
ajnda agora a casa comũ ou hermida do 
joues» (VC).

ermitão, subs. (do lat. eremitanu-m). 
Eremita; religioso que vive em lugares 
ermos. Formas:  ermitã (TC, 1); 
ermitaães (EE, 1); hermitaães (VC, 
1). Contextos: «eso meesmo leemos 
de huũ ermitã que uiuia no ẽperio de 
Cõstãtinopola» (TC); «Despois desto 
desçẽde aos ermitaães e santos» (EE). 
Contexto: «auẽdo respecto aa uida dos 
monjes e dos hermitaães» (VC).

errante, subs. (do lat. errante-m, part. 
presente de errare). Aquele que erra; 
pecador. Formas: errantes (VC, 2); 
errãtes (VC, 2). Contextos: «por 
repugnarem e reduzerem os errantes» 
(VC); «Braada aos errantes que se 
emmemdem» (VC); «per a cõuersaçõ 
dos errãtes» (VC); «e os errãtes torna 
ao caminho da saluaçõ» (VC).

errar, vb. (do lat. errare). Enganar-
se; incorrer em erro; pecar; vaguear. 
Formas: ha errado (TC, 1); erados (S, 
1); erarõ (S, 1); erra (S, 7; VC, 4; EE, 2); 
errã (TC, 1; VC, 5); erraaes (VC, 3; EE, 
1); errada (VC, 2; EE, 1); erradas (VC, 1; 
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C, 1); errado (S, 1; TC, 1; VC, 6; C, 1); 
errãdo (EE, 1); errados (VC, 6); erram 
(S, 1; VC, 4; EE, 1); erramos (VC, 1); 
erran (S, 1); errando (VC, 1; EE, 1); errar 
(S, 7; VC, 9; C, 5; EE, 5); erraras (VC, 
1); errardes (VC, 1); errarẽ (VC, 1; C, 
1); errarem (S, 1; VC, 1); erraria (S, 1); 
errarmos (VC, 1); errarõ (TC, 1; VC, 1); 
errarom (VC, 1; C, 1; EE, 1); erras (VC, 
2); errase (S, 1); errasem (S, 1); errasse 
(VC, 1); erraua (VC, 2); errauã (S, 1; 
VC, 13); errauam (VC, 1); erre (S, 1; EE, 
1); errẽ (EE, 1); errem (C, 1); erremos 
(VC, 4; C, 1); errey (S, 1); errou (S, 2; 
TC, 1; VC, 9; C, 2); ten errado (S, 1); 
tenha errado (S, 1). Contextos: «Amigo 
façote queyxume de foão ao qual eu fiz 
boas obras e ele me ha errado» (TC); 
«asy hos que ẽ este mundo andam erados 
e fora de caminho» (S); «A quarta he 
perdoar aquelles que nelle erarõ» (S); 
«Eu som carreira que nõ erra» (EE); 
«Ergo manifestamẽte errã e ẽganã a sy 
e suas almas» (TC); «erraaes ygnorando 
as scripturas e virtude de deus» (EE); 
«Que benauẽturado ao que nõ sayo 
da boca pallaura errada» (EE); «e os 
que juram fazer cousas erradas» (C); 
«A ssegũda humilde, ho pecador deue 
humildemente confessarsse teẽdosse 
por errado» (S); «posto que lhe errado 
tenha se de lhe fallar» (C); «nõ errãdo 
a chaue» (EE); «mas ajnda pera dar 
de comer e encaminhar alguũs dos 
que andauã errados» (VC); «que se 
possa doer dos que nõ saben e erram» 
(EE); «e aquelle em que nom erramos 
culpados nos sera tornado em culpa» 
(VC); «desuian da verdadeira ffe no qual 
erran grauemente» (S); «nõ errando ha 
chaue» (EE); «Por quanto he dicto que 
sse errar o saçerdote nom poderia vsar 
daquesta chaue de sçiençya» (S); «se a 
segujres nõ erraras o caminho» (VC); 
«(Nõ queirades pensar) por nõ errardes» 
(VC); «se no dizer da misa ou ministrar 
dos sacramẽtos errarẽ» (C); «quando 

errarem, corregelos e castigalos» (S); 
«e assy o saçerdote erraria e non 
seria asolto» (S); «por tal que nõ nos 
acõteça de errarmos» (VC); «Pequey 
nõ perdoãdo a aqueles que me errarõ asi 
como eu queria que Deus perdoase a mi» 
(TC); «como perdoamos aaquelles que 
nos errarom» (C); «erras tu oo judeo» 
(VC); «empero se errase na calidade 
ou em as outras cousas que som asi 
açidemtaees» (S); «ssaluo sse errasem 
expresamẽte» (S); «nom o seguisse 
depois quando mentisse ou errasse» 
(VC); «e quando lhes pareçia que o 
meestre erraua: diziãno aos discipollos» 
(VC); «nem tirey de maao proposito 
aos que errauã» (S); «pensando que os 
outros errauam e eram culpados» (VC); 
«que non erre en a ffe e ame a justiça» 
(S); «como quẽ diz ajnda que os outros 
errẽ con falsa opiniom» (EE); «leẽdo de 
maneira a forma delles que nõ errem nas 
palavras» (C); «e nom erremos naquello 
a que somos obrigados» (C); «errey 
nas palauras asi como na obra» (S); «A 
segunda se errou no sacrifycio ou se o 
fez linpamente» (TC); «E perdoay agora 
ha quantos homẽs e molheres vos ten 
errado e vos fezeron pesar» (S); «nom 
quer conhecer que tenha errado» (S).

erro, subs. (regressivo de errar). Pecado; 
desonestidade; engano. Formas: eros 
(VC, 1); erro (S, 8; VC, 30; C, 6; EE, 
2); erros (S, 1; TC, 2; VC, 19; C, 5; 
EE, 1). Contextos: «mas os ricos que 
fazẽ outros mayores eros sollamẽte nõ 
lhe acenã da olho» (VC); «fazen muy 
grande erro» (S); «com bulrra deitom 
as almas em alguum erro» (EE); «se nõ 
perdoardes aos uossos irmaãos os erros 
que uos fezerõ» (TC); «que seus erros 
e pecados non sejan amados» (S); «e nõ 
enmendam os seus erros e malles» (VC); 
«castos: sabios: sem erros aa ffe» (EE).

errogação, subs. (do lat. irrogatione-m). 
O mesmo que irrogação: ato ou 
efeito de irrogar; imposição. Formas: 
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errogaçom (VC, 1). Contexto: «ou he 
bem de conselho e de perfeyçõ ou sobre 
errogaçom» (VC).

erróneo, adj. (do lat. erroneus, a, um). Que 
contém erro; falso. Formas: erronea 
(VC, 1); erroneas (VC, 1); erroneo (VC, 
2); erroneos (VC, 1). Contextos: «Hũa 
oppiniom erronea teẽ os homẽs» (VC); 
«per aquesto muytas vezes caaes em 
erroneas emsynanças» (VC); «nom me 
desempares no juyzo erroneo ou em o 
conselho dampnoso» (VC); «E aquelle 
entendimẽto foy erroneo» (VC); «e o 
entẽdimẽto dos entẽderes erroneos e 
das falsas doctrinas e ensinãças» (VC).

error, subs. (do lat. errore-m). Erro; 
engano. Formas: eror (S, 2); error (S, 
19; VC, 80; HV, 1; EE, 8); errores (S, 2; 
VC, 30). Contextos: «ẽ outra maneira 
este eror pode vijnr do que se confessa 
e do saçerdote» (S); «como ho error 
embargua ho matrimonio» (S); «Christo 
quis seer presente aas vodas porque as 
autorizasse e confundisse ho error dos 
que as desprezã» (EE); «e deue confessar 
todo ho error e errores que teuer» (S); «e 
assy meten os homẽs em errores» (VC).

erva, subs. (do lat. herba-m). Planta 
rasteira. Formas: deruas (S, 1); erua 
(S, 1; VC, 1; EE, 10); eruas (S, 1; TC, 
2; VC, 3; EE, 1); herua (VC, 18; C, 1; 
EE, 2; RP, 2); heruas (S, 1; VC, 18; HV, 
2; C, 1; RP, 3). Contextos: «asy como 
aquela augua que sacan das rrossas ou 
deruas» (S); «qual quer que queymar 
cassa ou erua ou paaẽs por sua vontade» 
(S); «assy como manada dalgũa erua» 
(VC); «seu comer era erua chamada 
lucusta» (EE); «E asy como Deus leixou 
vertude en as eruas e en as pedras e em 
as palauras pera sãar as infermidades dos 
corpos» (S); «A quarta se fez ou deu ha 
comer ou de beber algũas eruas per que 
algũa molher perdese o fruyto do uentre» 
(TC); «E hya aos cãpos colher eruas 
pera verça» (VC); «e as eruas floreçem» 
(EE); «a herua do cãpo (que oje he)» 

(VC); «praados e toda herua tapada e 
guardada» (C); «como creçesse a herua 
e teuessem feyto fruyto emton pareçeeo 
ho joyo» (EE); «escassamẽte pode nẽhũa 
herua tal peçonha reuogar» (RP); «dey 
heruas e beberagens pera que algũas 
fezessen aborto» (S); «E o seu manjar 
era guafanhotos ou hũas heruas que 
chamã lagostas» (VC); «nõ ficou besta 
nẽ heruas nẽ outra cousa que comessem» 
(HV); «ou de dez partes desses campos 
nabaaes e alcaçeres e heruas» (C); «cõ 
todas as outras heruas que endereçã ho 
spirito interior» (RP).

ervilhaca, subs. (de ervilha + -aca). 
Espécie de ervilha brava; cizirão ou 
cigirão. Formas: eruilhaca (VC, 1); 
heruilhaca (VC, 5). Contexto: «e a 
paciẽcia que ha em sperar e soportar a 
diuinal clemencia paciẽtamente que este 
a heruilhaca cõ o trigo» (VC); «Colhede 
primeiro a heruilhaca» (VC); «porque 
huũ he o formento da heruilhaca e outro 
do trijgo» (VC); «he necessario apartar 
o trigo da heruilhaca» (VC).

esbulhamento, subs. (de esbulhar + 
-mento). Ato ou efeito de esbulhar; 
esbulho; roubo. Formas: esbulhamento 
(VC, 1). Contexto: «E deferença ha 
daqueste artigoo deste esbulhamento» 
(VC).

esbulhar, vb. (do lat. spoliare). Espoliar; 
roubar; desapossar. Formas: esbulhã 
(VC, 2); esbulhado (VC, 4); esbulhãdo 
(VC, 1); esbulhar (VC, 1; C, 2); 
esbulharem (C, 1); esbulharõ (VC, 1); 
esbulharom (VC, 1); esbulhasse (VC, 
1); esbulhaste (VC, 1); esbulhe (C, 2); 
esbulhou (VC, 3); foy esbulhado (VC, 
1); foy sbulhado (VC, 1); he esbulhado 
(VC, 2); sbulhã (VC, 1); sbulhados (VC, 
1); sbulhauã (VC, 1); seer esbulhado 
(VC, 1); seer sbulhado (VC, 1); sejamos 
esbulhados (VC, 1); som esbulhados 
(VC, 1). Contextos: «esbulhã e roubã 
os proues» (VC); «Foy desuestido e 
esbulhado das vestiduras» (VC); «e 
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aquelles mẽbros esbulhãdo aquelle que 
per engano e como nõ deuia roubara» 
(VC); «enbargar ou esbulhar dos nossos 
beẽs» (C); «e cousas que lhes tomarẽ e 
de que os assy esbulharem, forçarem 
e embargarẽ ou roubarem» (C); «os 
quaaes o esbulharõ» (VC); «e aquy 
que o esbulharom» (VC); «mas rouba 
se e esbulhasse» (VC); «e esbulhaste 
o inferno que rouba todas cousas cõ 
a funda dos noos» (VC); «que nehuũ 
nõ esbulhe cousa eclesiastica» (C); 
«Aquelle te esbulhou e tu deste graças 
a deus» (VC); «como Christo foy 
esbulhado dos que o crucificauam» 
(VC); «e he esbulhado das virtudes e 
mingoado nas forças» (VC); «Quaaes 
pois som aquelles que sbulhã os homẽs» 
(VC); «porque assy como desterrados 
sem algũa cousa e sbulhados ou vazios 
ficã em terra stranha pera viuerem aly 
pobres» (VC); «como lobos rabazes 
os sbulhauã dos beẽs tẽporaaes» (VC); 
«Jesu que ante da cruz quiseste seer 
esbulhado e desnuado das vestiduras» 
(VC); «reuolher todas cousas e seer 
sbulhado dellas» (VC); «nõ sejamos 
esbulhados dos beẽs gratuytos» (VC); «e 
que faça fugir os ladroões e que restitua 
os que som esbulhados da graça» (VC).

esbulho, (regressivo de esbulhar). Ato 
ou efeito de esbulhar; roubo. Formas: 
esbulho (VC, 5); esbulhos (TC, 1; VC, 
2); sbulhos (VC, 1). Contextos: «A sua 
baixella e o seu esbulho som os homẽs 
tẽptados e demoniados ou enguanados 
por elle» (VC); «e a terçeira per o 
esbulho do jnferno» (VC); «sõ feitas 
roubos e esbulhos e sõ dadas a quẽ as 
mal despẽde em caualarias e ẽ armas» 
(TC); «e a sua baixella lhe tirou fora de 
seu poderio e os esbulhos de partio e 
diuidio» (VC); «deue fazer smollas nõ 
husuras nem sbulhos» (VC).

escabelo, subs. (do lat. scabellu-m). 
Assento; pequeno banco. Formas: 
scabello (VC, 1). Contexto: «que a 

criatura da terra he baixa assy como o 
scabello que he a parte mais bayxa que 
ha na cadeira» (VC).

escada, subs. (do latim medieval scalatu-m, 
part. passado de scalare). Série de 
degraus que servem para subir ou 
descer. Formas: escaada (VC, 13; EE, 
2); escada (VC, 5); escadas (VC, 1; C, 
1; EE, 1); scaada (VC, 4); scada (VC, 
1). Contextos: «nem tijnhã escaada 
nem stormentos com que o podessem 
fazer» (VC); «os quaaes vyo subir e 
deçer por aquella escaada» (EE); «e 
por tãto Christo fazia escada antre o 
ceeo e a terra» (VC); «Alguũs hy ha que 
pera entrarẽ per çyma poõem escadas» 
(VC); «podendo deçer pollas escadas 
feitas para ello» (EE); «vyo Jacob em 
sonhos huuã scaada» (VC); «E outrossy 
demostrou a Martha sua jrmaã que a 
scada e seeda de Maria nõ era ouciosa 
mas proueitosa» (VC).

escadria, subs. (de escada + -aria). O 
mesmo que escadaria: vários lances 
de escadas. Formas: scadria (VC, 1). 
Contexto: «se laurã as pedras e se pooẽ 
a scadria em esta terra stranha» (VC).

escala, subs. (do lat. tardio scala-m). O 
mesmo que escada. Formas: escalla 
(VC, 1). Contexto: «A açẽsõ do senhor 
ẽ outro tẽpo foy afigurada ẽ a escalla de 
Jacob» (VC).

escalão, subs. (de escala + -ão). Degrau de 
uma escada. Formas: escalloões (VC, 
1). Contexto: «ou acerca em que ha .xvj. 
de graaos ou escalloões» (VC).

escalo, subs. (do lat. medieval scalu-m, por 
stalu-m). Ruído gradual de uma árvore 
que cai; estalo. Formas: scallos (VC, 1). 
Contexto: «assi como as aruores quando 
as derribã e empuyxã que caaẽ sooẽ cõ 
os scallos e arroydo demostrar signaaes 
ante que cayã» (VC).

escama, subs. (do lat. squama-m). Estrutura 
laminar que recobre o corpo dos peixes 
e outros animais. Formas: escama (EE, 
1); escamas (EE, 3). Contextos: «huũas 
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escamas brãcas e duras como escama 
de pescado» (EE); «E em este pouco 
cayrom de seus olhos como escamas e 
cobrou vista» (EE).

escamado ,  adj .  (do lat .  medieval 
squamatus, a, um). Com escamas. 
Formas: scamado (VC, 1). Contexto: 
«e foy aberto no costado. e scamado 
quãdo lhe tirarõ as vestiduras» (VC).

escambo, subs. (de es- + câmbio, este 
regressivo de cambiar). O mesmo 
que escâmbio: permutação; troca. 
Formas: escambos (C, 1). Contexto: 
«e mays que os aforamẽtos, escambos 
e emprazamẽtos e emlheamẽtos» (C).

escamejar, vb. (relacionado com mecha, 
este do lat. myxa-m). O mesmo que 
escamechar: chamejar; produzir chama; 
luzir. Formas: he scamejada (VC, 1). 
Contexto: «quando a voõtade terreal he 
scamejada e aqueentada per o ardor do 
spiritu sancto» (VC).

escançar, vb. (do gótico skankja, copeiro). 
O mesmo que escancear: deitar; verter. 
Formas: escança (VC, 1); escançar 
(VC, 1). Contextos: «e a fremosura ou 
affeitamento escança ou lança peçonha 
a as almas» (VC); «e percalçem cousas 
que depois possam em seu tempo 
proueitosamẽte escançar e derramar 
preeguando» (VC).

escandalizado ,  subs. (do part.  de 
escandalizar). Aquele que se escandaliza; 
indignado. Formas: escãdalizado (VC, 
1). Contexto: «porque tal escãdalo 
proçede de malliçia do escãdalizado» 
(VC).

escandalizar, vb. (do lat. medieval 
scandalizare). Ofender; provocar; 
indignar; causar escândalo. Formas: 
descandallizar (EE, 1); erã scandalizados 
(VC, 1); escãdaliza (S, 1; VC, 3); 
escãdalizam (VC, 3); escãdalizar (TC, 
1; VC, 2); escãdalizarõ se (VC, 1); 
escãdalizasse (VC, 2); escãdalizẽ (S, 
1); escãdalliza (EE, 1); escãdallizar 
(EE, 2); escãdallizauam (EE, 1); 

escandaliza (VC, 4; EE, 1); escandalizã 
(VC, 1); escandalizados (VC, 2); 
escandalizam (VC, 1); escandalizar 
(VC, 8); escandalizarees (VC, 1); 
escandalizariã (VC, 1); escandalizem 
(VC, 1); escandalizemos (VC, 2); 
escandalizeyos (TC, 1); escandalizou 
(VC, 1); escandalliza (EE, 2); escandallizã 
(VC, 1); escandallizarom (VC, 1); 
escandallizasse (EE, 1); escandallizauã 
(EE, 1); escandallizemos (EE, 1); for 
scandalizado (VC, 2); forõ scandallizados 
(VC, 1); forom escandalizados (VC, 
2); fossem scandalizados (VC, 1); 
fostes escandalizados (VC, 1); foy 
scãdalizado (VC, 1); he scandalizado 
(VC, 1); he escandallizado (EE, 3); 
scãdalizaaes (VC, 1); scãdalizãdo 
os (VC, 1); scãdalizamos (VC, 1); 
scãdalizar (VC, 1); scãdallizã (VC, 1); 
scãdallizar (VC, 1); scamdalizou (TC, 
1); scandaliza (VC, 5); scandalizam 
(VC, 1); scandalizarom (VC, 2); 
scandalizauam (VC, 1); scandallize (VC, 
1); seendo scandalizados (VC, 1); seer 
escãdalizados (VC, 1); seer escandalizado 
(VC, 2); seer escandalizados (VC, 2); 
sejam escandalizados (VC, 1); serã 
escãdalizados (VC, 1); serã scandalizados 
(VC, 2); serey escandalizado (VC, 
1); seriã scandalizados (VC, 1); som 
escandalizados (VC, 1). Contextos: «ca 
non temẽ descandallizar aos proximos» 
(EE);  «Elles  erã scandalizados 
e pesaualhes» (VC); «Ho terçeiro 
escãdaliza ao proximo» (S); «assi 
meesmo aquelles que os deshonram e 
escãdalizam reçeberam a postumeira 
pena» (VC); «se o teu olho te escãdalizar 
tyrao de ti» (TC); «porque ovijndo elles 
a pallaura da verdade e da piedade 
e da ygualleza escãdalizarõ se» 
(VC); «Depois desto porque nẽhuũ 
escãdalizasse nem desprezasse os 
pequenos» (VC); «desuluçõ no ofiçio 
deuinal, dar mao exẽplo per que outros 
se escãdalizẽ» (S); «o que escãdalliza 
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hũ menino lhe deuẽ atar hũa [m]oo en 
o pescoço» (EE); «Quẽ offender ou 
escãdallizar a huum muyto mais quẽ 
escandallizasse a muytos segundo» 
(EE); «o escãdallo porque os judeus 
en minha preegaçõ se escãdallizauam» 
(EE); «E que se o teu olho escandaliza 
o deues deytar de ty» (EE); «E taaes 
som muytos prellados que escandalizã 
os outros» (VC); «por tal que seendo 
acustumados acerca do negocio da sua 
morte fossem menos escandalizados 
quando viesse» (VC); «nẽ nos ajamos 
por escandalizados de outrem» (VC); 
«nom daria ou ameaçaria de dar tam 
grande pena aos que escandalizam» 
(VC); «porque muytas vezes tam grande 
mal ou pecado he seer escandalizado 
e enganado bem como escandalizar 
e enganar» (VC); «porque daquesto 
escandalizarees e farees perder os 
pequenos e paruoos» (VC); «entõ 
outros fiees se escandalizariã por se 
nom guardar a ordẽ do direito» (VC); 
«e te escandalizem quãto ao feito da 
cõsciẽçia» (VC); «defendendo que 
nom escandalizemos os fiees» (VC); 
«Doestandoos de maas palauras torpes 
e desonestas e hyrosas e sanhudas et 
escandalizeyos» (TC); «mas que ajnda 
os outros que elle per seu exemplo 
escandalizou sejã hedificados» (VC); 
«Se meu mantijmento escandalliza a 
meu proximo nunca jamais comerey 
carne» (EE); «per aquello se partẽ 
os homẽs dos que os escandallizã» 
(VC); «perventura os outros se 
escandallizarom em elle» (VC); «Ca 
os judeus nõ se escandallizauã nen se 
agrauauã de Paulo» (EE); «mas porque 
nõ os escandallizemos vaae ao mar 
e deita o ãzol e toma o peyxe» (EE); 
«Bẽauẽturado he aquelle que nõ for 
scandalizado em my» (VC); «e como 
nom forõ scandallizados nem ouuerom 
reçeo ou duuida em sy meesmos» (VC); 
«e declarou lhes aquello de que forom 

escandalizados» (VC); «Nom era de 
reçear jrmaãos e de pẽsar que estes taaes 
homeẽs fossem scandalizados» (VC); 
«nõ fostes escandalizados da meninice 
da quelle que mamaua na morada vil» 
(VC); «Onde ho ladrom por esto foy 
bẽauẽturado e nõ foy scãdalizado» 
(VC); «Quẽ he escandallizado» (EE); 
«cõ maao exẽplo scãdalizaaes os 
outros» (VC); «e assi scãdalizãdo os 
çarrauã o regno dos çeeos ante seos 
olhos da quelles» (VC); «Em aquesto 
principalmẽte nos outros christaãos 
scãdalizamos os gẽtios e enfiees» (VC); 
«nẽ fazia cõta de os scãdalizar» (VC); 
«Dos fracos nõ fallamos os quaaes de 
ligeiro se scãdallizã» (VC); «Guardar de 
scãdallizar que he significado per Assa» 
(VC); «Se o scamdalizou per aroydos ou 
per doestos ou per outras iniurias» (TC); 
«e aconteçe que o seu olho dereito ho 
scandaliza» (VC); «quanto mal viuendo 
scandalizam a ygreja» (VC); «E a 
terçeira causa he por que scandalizarom 
os outros» (VC); «e seguese. (que se 
scandalizauam ally em elle)» (VC); «nõ 
ha hy cousa que assi scandallize como 
a malliçia» (VC); «e assy como ladrõ 
leixarõ leuar seu meestre ao sacrificio 
seendo scandalizados em elle» (VC); 
«De como nõ deuẽ seer escãdalizados 
os simplezes e paruoos» (VC); «De 
como nom deuem seer escandalizados 
os simprizes» (VC); «Ajnda que todos 
sejam escandalizados em ty. eu nunca 
serey escandalizado» (VC); «E cõfusom 
aaquestes que assi som prinhes e criã por 
que aginha serã escãdalizados» (VC); 
«todollos discipollos seriã scandalizados 
em elle aquella nocte» (VC); «(som 
escandalizados) cõuẽ a saber queixosos 
ou anojados» (VC).

escandalizoso ,  adj .  O mesmo que 
escandaloso. Formas: escãdalizosos 
(VC, 1). Contexto: «e tam escãdalizosos 
em sua vida» (VC).

escândalo, subs. (do grego σκάνδαλον, 
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pelo lat. scandalu-m). Ato que ofende 
o pudor, os sentimentos, as crenças ou 
as convenções morais; facto revoltante; 
infâmia. Formas: escãdallo (S, 1; VC, 
17; C, 1; EE, 2); escãdallos (VC, 5; EE, 
1); escãdalo (S, 1; VC, 7); escãdalos 
(VC, 4); escandallo (VC, 32; C, 2; EE, 
9); escandallos (VC, 7; C, 1; EE, 3); 
escandalo (S, 7; VC, 13; C, 1); scãdalhos 
(VC, 1); scãdallo (VC, 8); scãdallos (VC, 
4); scandallo (VC, 9; EE, 1); scandallos 
(VC, 2); scandalo (VC, 3). Contextos: 
«nõ ho deue descobrir por o escãdallo 
que se poderia seguir» (S); «E porem 
porque ally estam por tãto sentẽ o fogo 
e o escãdallo» (VC); «ay daquelle homẽ 
por quẽ veem o escãdallo» (EE); «Ay 
ao mũdo por seus escãdallos» (EE); «E 
se o marido for tal que sabemdoho ou 
rreuelandolho seria grande escãdalo» 
(S); «e quantos escãdalos e quanta 
perseguiçõ alleuãtã ẽ a ygreja» (VC); 
«Escandallo som as deffesas do caminho 
dereito» (VC); «mais muyto he esquiuar 
o escandallo dos fiees catholicos que 
dos infies» (EE); «sta aparelhada pera 
sempre os homẽs mũdanaaes e pecadores 
por os escandallos que fazem aos 
proximos» (VC); «mas ao mundo traz 
grandes danos e escandallos» (C); «e 
foy fecto pedra de escandalo aos judeos» 
(S); «aquelles que retrahẽ as spinhas 
e pũgimentos dos scãdalhos» (VC); 
«porque nõ possa dello naçer scãdallo 
aos que o ouuirẽ e virẽ» (VC); «entõ 
começa de fazer alguũs scãdallos» (VC); 
«E os judeus scandallo, e os christaãos 
dulçidõ e honrra» (EE); «Onde se diz 
ençima e apanharã do seu regno todollos 
scandallos» (VC); «porque Christo 
nunca foy causa de fazer scandalo» 
(VC).

escandaloso, adj. (do lat. escandalosus, 
a, um). Que causa escândalo; indeco-
roso. Formas: escandallosa (VC, 1). 
Contexto: «mas per sua conuersaçom 
e vida escandallosa mesturam o seu 

vinho com mirra e fel de maaos exem-
plos» (VC).

escandelizar, vb. O mesmo que escanda-
lizar. Formas: escãdelizar (VC, 1); es-
cãdelizar se ha (VC, 1); escãdelizẽ (VC, 
1); escãdellizar (VC, 1); escandeliza (S, 
1); escandelizar (VC, 2); escandelliza 
(EE, 1); forom escandelizados (VC, 1); 
fossem escãdelizados (VC, 1); scãdeli-
zar (VC, 1); scãdelizaua (VC, 2); seriã 
escandelizados (VC, 1). Contextos: «e 
teẽ em maao desejo de o escãdelizar» 
(VC); «escãdelizar se ha e por aquello» 
(VC); «E ajnda que por tal cousa se 
escãdelizẽ alguũs nõ deue homẽ leixar de 
viuer ẽ verdade da justiça» (VC); «assi 
como se achã algũus de seus clerigos ou 
mõjes escãdellizar outrẽ em os trajos 
e cerimonias» (VC); «escandeliza ao 
proximo, dana e condena a alma» (S); «e 
guardauase de offender ou escandelizar 
algũas das companheyras» (VC); «e se 
ha tua maão ou pee te escandelliza cor-
tao» (EE); «Se for pois feita objecçom 
dos phariseus que forom escandelizados 
do senhor por a pallaura que se disse» 
(VC); «nõ fossem escãdelizados quando 
ho vissem depois crucificar» (VC); «Se 
o teu olho deestro ou a tua maão direita 
te scãdelizar» (VC); «Estes tijnhã o olho 
que os scãdelizaua e auiã padre e barca 
e rede» (VC); «seriã escandelizados da-
quellas cousas que delle ouuerõ ouuidas 
nas preeguaçoões» (VC).

escândolo, subs. O mesmo que escândalo. 
Formas: escandollo (C, 1); escandollos 
(C, 1); escandolo (S, 1); scãdollo (VC, 
1); scãdollos (VC, 1). Contextos: «pode 
danar mays huũ mesmo pecado do que 
danaria ẽ outro e fazer moor escandollo» 
(C); «vistos os escandollos e malles que 
se seguẽ da cõuersaçam» (C); «E outrosi 
que non aja escandolo» (S); «a dar mal 
por mal e alleuãtar scãdollo cõtra o 
amor e caridade» (VC); «por fazer que 
os scãdollos fossẽ seguros cõ aquesta 
promessa» (VC).
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escaninho, subs. (de escano + -inho). 
Arca; caixa. Formas: escaninho (VC, 
1). Contexto: «assy como se fosse 
hũa arca ou escaninho asentado de huũ 
costado» (VC).

escanino, subs. O mesmo que escaninho. 
Formas: scanino (VC, 1). Contexto: 
«Reçebe os nossos rogos: dentro no 
scanino da tua pyadosa audiençia» (VC).

escano, subs. (do lat. scamnu-m). Leito; 
padiola; banco comprido. Formas: 
escanno (EE, 3); escãno (EE, 1). 
Contextos: «traziam huum tolheito que 
jazia em huũ escanno» (EE); «Alleuãtate 
e toma teu escanno: e vayte pera tua 
casa» (EE); «saarou o tholheyto que lhe 
foy apresentado em huũ escãno» (EE).

escapar, vb. (do lat. *excappare, deitar 
fora a capa). Salvar-se; esquivar-se; 
libertar-se. Formas: auia escapado 
(VC, 1); descaparom (VC, 1); escapa 
(VC, 1); escapar (S, 1; VC, 23; HV, 1; 
EE, 3; RP, 1); escapara (VC, 2; RP, 1); 
escaparã (HV, 2); escapardes (VC, 1); 
escaparẽ (C, 2); escaparees (HV, 1); 
escaparem (VC, 1; C, 1); escaparemos 
(VC, 1); escapares (S, 1); escaparõ (VC, 
1); escapartea (VC, 1); escapase (VC, 
1); escapasse (VC, 2); escapassem (VC, 
2); escapauã (VC, 1); escapauan (VC, 
1); escape (VC, 2); escapem (TC, 1); 
escapey (VC, 1; EE, 1; RP, 1); escapou 
(VC, 7; EE, 1); scapa (VC, 2); scapam 
(VC, 2); scapamos (VC, 1); scapar (VC, 
12); scapara (VC, 4); scaparã (VC, 
1); scaparas (VC, 1); scaparẽ (VC, 2); 
scapares (VC, 2); scaparia (VC, 3); 
scaparõ (VC, 1); scaparom (VC, 1); 
scapasse (VC, 1; EE, 1); scapassem 
(VC, 1); scape (VC, 2); scapes (VC, 1); 
scapou (VC, 6). Contextos: «foj tornado 
aas miserias daquesta vida de que ja auia 
escapado quando morreo» (VC); «e os 
que forom presos e descaparom da maão 
do jnmijgo» (VC); «A penitẽcia soo he 
aquella que liura e escapa os homẽs 
de perijgo» (VC); «o pecador antresi 

deue cuidar que fara para escapar aa 
dampnaçom» (EE); «nõ podiã creer 
que eu podesse viuer e escapar» 
(RP); «por este modo reger escapara 
muytos perijgos» (RP); «per vẽtura 
alguũs escaparã» (HV); «a vos conuẽ 
escapardes a ouelha no sabado» (VC); 
«E por se liurarem e escaparẽ mays 
ligeiramẽte no dito secular» (C); «Vos 
outros por vẽtura escaparees» (HV); 
«porque façam graças ao senhor por elles 
escaparem dellas» (VC); «mas como 
escaparemos de cayr ẽ pecado» (VC); «E 
se escapares desta ẽfermidade ou prijgo 
em que estas, que te confeses outra vez 
a myn» (S); «assi como todos aquelles 
que creerõ em Christo escaparõ entõ» 
(VC); «E elle sem duuida ablãdara a 
tẽpestade e escapartea» (VC); «e que 
nõ escapase. ou o nom tirasse alguem 
da cruz viuo» (VC); «a qual escapasse e 
saluasse aquelles que se a ella acorresse» 
(VC); «porque se fossem tirados da forca 
que nom escapassem da morte» (VC); 
«e escapauã e auiã perdoãça» (VC); «e 
logo escapauan do mal e perigoo em que 
eram» (VC); «sem dãpno e sem perijgoo 
alguũ escape e ledo te faça graças pera 
sempre» (VC); «leyxẽ de fazer grãdes 
pecados e asy fazemdo que escapem 
do inferno» (TC); «e assi escapey de 
tal pestilẽcia» (RP); «Aquy conta os 
perijgos de que escapou» (EE); «e assy 
auisada amergesse e scapa» (VC); «mas 
empero scapam açerca dos queymados 
per o fogo que queyma» (VC); «e pera 
as pẽnas do jnferno de que scapamos» 
(VC); «por tal que consijres que sem 
tẽptaçõ pode alguẽ scapar em o curso 
desta vida» (VC); «nõ lhes promete o 
senhor que os scapara da morte» (VC); 
«De si por mostrar que nõ scaparã 
da pena por aquesto fazerẽ» (VC); 
«nõ scaparas de teer o teu coraçom 
subjeito e inclinado a elles» (VC); «e 
o ajudoyro que demãdarõ pera scaparẽ 
som os rogos de todollos sanctos» 
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(VC); «possas sofrer por scapares 
das penas sobredictas» (VC); «sperou 
e creeo firmamente que scaparia da 
maldiçõ da ley dada» (VC); «e daquella 
çidade scaparõ os boos soomẽte» (VC); 
«aaquelles que scaparom das agoas 
do dilluuio» (VC); «Gorrã porque non 
scapasse» (EE); «e reprendendose elles 
dos seus pecados scapassem da pẽna do 
juizo» (VC); «por tal que scape aquelle 
que fugir» (VC); «e scapes das bocas 
dos lyões» (VC); «e da questa cõdiçom 
scapou a carne de Christo» (VC).

escapolairo, subs. (do lat. tardio escapula-
riu-m). O mesmo que escapulário: ves-
timenta que os religiosos usam sobre as 
espaldas e o peito. Formas: escapolayro 
(VC, 1). Contexto: «Aquesta vestidura 
segũdo se diz: era a maneira de escapo-
layro de relligiosos sem capello» (VC).

escaramuça, subs. (do lat. medieval 
scaramutia-m, pelo italiano scara-
muccia). Combate; briga. Formas: 
escaramuça (VC, 2); scaramuças (VC, 
1). Contextos: «estes teem forte esca-
ramuça por nom seerem vençidos das 
luxurias» (VC); «batalhas de cobijças 
desuayradas. e scaramuças de cuyda-
dos» (VC).

escaramuçar, vb. (do italiano scaramuzza-
re). Lutar; combater. Formas: scaramu-
çando (VC, 1). Contexto: «Milhor pel-
leja o homẽ justo em orãdo que infijndos 
homeẽs darmas scaramuçando» (VC).

escaravelho, subs. (do lat. *scarabiculu-m, 
diminutivo de scarabeus, inseto). 
Besouro. Formas: escarauelhos (VC, 1). 
Contexto: «e assi como os escarauelhos 
se criã no sterco» (VC).

escarlata, subs. (do árabe hispânico 
iskirlata, pelo lat. medieval scarlata-m). 
Tecido de lã ou seda de cor vermelha. 
Formas: descarlata (EE, 1); escarlata 
(EE, 6). Contextos: «vestia pano 
descarlata» (EE); «vistia escarlata e 
teea muyto delgada» (EE); «e escarlata 
he seu vistir» (EE).

escarmento, subs. (do cast. escarmiento). 
Castigo; punição; repreensão. Formas: 
escarmento (VC, 1); escarmẽto (VC, 1); 
escarmẽtos (VC, 1). Contextos: «E em 
aquesto he dado exemplo aos prellados 
que nom dem logo escarmento com 
jmpetu por os pecados» (VC); «por 
quanto pune e da escarmẽto a maneira 
de jrado» (VC); «pequẽ ellas os liurã 
e tirã das vinguãças e escarmẽtos que 
mereçiam» (VC).

escarnecedor, subs., adj. (de escarnecido 
+ -or). Que ou aquele que escarnece; 
zombador. Formas: escarneçedor 
(VC, 2); escarneçedores (VC, 5); 
scarneçedores (VC, 4). Contextos: 
«nõ sejas visto seer mais escarneçedor 
do senhor mais que seguidor» (VC); 
«nõ quis adiuinhar e prophetizar aos 
escarneçedores seus» (VC); «sooes 
penitentes e nom scarneçedores» (VC).

escarnecer, vb. (de escarnir + -ecer). 
Zombar de; insultar; humilhar. Formas: 
descarneçer (VC, 1); era escarneçido 
(VC, 1); escarneçamos (VC, 1); 
escarneçe (VC, 1); escarneçẽ (VC, 
4); escarneçẽdo (VC, 6); escarneçees 
(VC, 1); escarneçello hã (VC, 1); 
escarneçem (VC, 4); escarneçemos 
(EE, 2); escarnecendo (TC, 2; VC, 
1); escarneçendo (VC, 11; EE, 1); 
escarneçeo (VC, 1; EE, 1); escarneçer 
(S, 2; VC, 14); escarneçera (VC, 1); 
escarneçerã (VC, 1); escarneçeram (VC, 
2); escarneçeras (VC, 1); escarnecerẽ 
(VC, 1); escarneçerẽ (VC, 4; EE, 1); 
escarnecerei (TC, 1); escarneçerem 
(VC, 3; EE, 1); escarneçerẽno (VC, 1); 
escarnecerõ (VC, 1); escarneçerõ (VC, 
4); escarneçerom (VC, 4); escarneçerõno 
(VC, 1); escarneçerte (VC, 1); escarneçes 
(VC, 1); escarneçesse (VC, 1); es[c]
arnecessem (VC, 1); escarneçessem 
(VC, 3); escarneciã (TC, 1; VC, 2); 
escarneçiã (VC, 8; EE, 1); escarneciam 
(VC, 1; EE, 1); escarneçiam (VC, 
5; EE, 2); escarneçiamno (VC, 1); 
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escarneçiãno (VC, 1); escarneçida (VC, 
2); escarneçidas (VC, 1); escarnecido 
(VC, 1; EE, 2); escarneçido (VC, 10; 
EE, 2); escarneçidos (VC, 1; HV, 1); 
escarneçy (S, 1); escarnescemdoo (VC, 
1); escarnesceo (TC, 1); escarnesçerã 
(VC, 1); escarnesçiã (VC, 1); escarnicido 
(VC, 1); fora escarneçido (VC, 1); foste 
escarneçido (VC, 1); foy escarneçido 
(VC, 6); foy scarneçido (VC, 2); he 
escarneçida (VC, 2); he escarneçido 
(VC, 1; EE, 1); he scarneçido (VC, 1); 
scarneça (VC, 1); scarneçam (VC, 1); 
scarneçe (VC, 1); scarneçẽ (VC, 2); 
scarneçẽdo (VC, 1); scarneçem (VC, 
1); scarneçendo (VC, 1); scarneceo 
(TC, 1; VC, 1); scarneçer (VC, 4); 
scarneçerẽ (VC, 1); scarneçeres (VC, 
1); scarneçerõ (VC, 1); scarnecerom 
(VC, 1); scarneceste (TC, 1); scarneciã 
(VC, 1); scarneçiã (VC, 1); scarneciam 
(VC, 1); scarneçido (VC, 3); scarnicido 
(VC, 1); seer escarneçido (VC, 4; 
EE, 1); sey escarneçido (VC, 1); som 
escarneçidos (VC, 2). Contextos: «e 
porque descarneçer seria se a cabeça 
ouuese de seer vntada entẽdendo esto 
assy a letera» (VC); «o senhor dos 
prophetas era escarneçido como se fosse 
propheta falso» (VC); «A primeira he 
que nõ escarneçamos de Christo» (VC); 
«e se assy nom he escarneçe de Christo» 
(VC); «e onde os sandeus escarneçẽ da 
sabedoria e siso» (VC); «nõ som vistas 
per elle com os judeos escarneçẽdo 
dizẽ a Christo» (VC); «e pondes os 
giolhos em terra e rijdes escarneçees da 
peendença de deus» (VC); «E aquelles 
.s. os gentios (escarneçello hã) com 
pallauras e jniurias» (VC); «e tal que 
escarneçem delle» (VC); «Estes som 
os que alguũas vezes escarneçemos 
e teuemos en pouco» (EE); «Itẽ 
pequey outrosi rindo e escarnecendo 
e aremedando e murmurãdo» (TC); 
«aos quaaes anojauam muytas vezes 
escarneçendo» (EE); «e o escarneçeo, 

com vistidura brãca» (EE); «dar maao 
cõselho, escarneçer, contradizer ha 
obediẽcia» (S); «Aquelle que cobijça 
a gloria daquelle regno ligeiramẽte 
escarneçera e menospreza a auareza» 
(VC);  «ca  se  taaes  foram nom 
escarneçerã assy nem cospinharom» 
(VC); «os homẽs riram e escarneçeram 
delle» (VC); «escarneçeras das cousas 
que aqui som» (VC); «nom por auerem 
cõpaixom delle. mas por escarnecerẽ» 
(VC); «e darõ condẽpnado aas gentes 
para o escarneçerẽ» (EE); «E eu asy 
os escarnecerei e punirei e despreçarey 
asy como pouoo que nom he meu» 
(TC); «e escarneçerem em auscençia 
e os taaes paresçem aos escorpioões» 
(EE); «pera o veerem assy aparelhado 
e escarneçerẽno» (VC); «e per quantas 
vezes escarnecerõ» (VC); «E os 
judeos que de Christo escarneçerõ 
forõ afigurados em outro tẽpo em os 
philisteus imijgos de Samsam» (VC); 
«mas ajnda escarneçerom delle» (VC); 
«e escarneçerõno os caualleiros e 
algozes» (VC); «Emuyoute a Herodes 
por escarneçerte e depois que foste 
escarneçido tornoute a recebir» (VC); 
«pensas que escarneçes do sicomoro» 
(VC); «e quem escarneçesse delle em 
os tormẽtos» (VC); «E porque o es[c]
arnecessem perfeitos assy como o 
escarneçiã per palauras» (VC); «e que 
lhe çarrassem os olhos e escarneçessem 
delle» (VC); «quãdo me escarneciã 
e uiltauã nas cousas uiis do mũdo» 
(TC); «e alguũs escarneçiã delles 
dizendo que stauã cheos de mosto ou de 
vinho» (VC); «os que eram auarentos 
escarneçiã delle» (EE); «E com o giolho 
fincado diante delle escarneciam delle 
dizendo, deus te salue rey dos judeus» 
(EE); «E escarneçiam delle» (EE); «e 
escarneçiamno e doestauam» (VC); 
«escarneçiãno e doestauam» (VC); 
«Porque assy como a diuina sabedoria 
he menospreçada e escarneçida» 
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(VC); «e em aquellas deuisas reaaes 
e escarneçidas  sobredictas deuẽ 
arremedar o rrey Christo» (VC); «pera 
que fosse (açoutado) crucificado e 
escarnecido» (EE); «sera traydo aas 
gentes e escarneçido e açoutado e 
cospido» (EE); «E elle fezeo porque 
em todos tẽpos fossem vetuperados e 
doestados e escarneçidos de todallas 
gẽtes polla sua morte» (HV); «escarneçy 
dos proues e dos que andauã a pedir» 
(S); «escarnescemdoo e chamamdoo 
truam» (VC); «ẽbeuedouse e huũ dos 
filhos escarnesceo delle porque lhe uio 
sua uergonha» (TC); «e os demonios 
escarnesçerã delle na morte» (VC); 
«escarnesçiã delle como que fallasse 
desarazoadamẽte» (VC); «e escarnicido 
cõdẽpnado aa morte» (VC); «em que 
fora escarneçido per os alguozes» (VC); 
«Moralmẽte assy como Christo de tres 
maneiras foy escarneçido» (VC); «e a 
gloria dos ãgeos he escarneçida» (VC); 
«e com o ceptro he scarneçido» (VC); 
«atees que nõ scarneça de ty a cõpanha» 
(VC); «por tal que scarneçam de nos» 
(VC); «e que scarneçe da gloria deste 
mũdo» (VC); «nõ consollã os que rijm 
e scarneçẽ» (VC); «E aquesto diziam 
scarneçẽdo e em doesto daquelle que 
queria seer auido propheta do poboo» 
(VC); «Boo jogo he tam bem aquelle 
de que os homeẽs rijm e scarneçem» 
(VC); «os judeos pediam e preguntauã 
scarneçendo» (VC); «A terceyra se 
scarneceo de alguem mayormente se 
era pobre. A quarta se falou cousas uaãs» 
(TC); «cousa de rijr ou de scarneçer 
he» (VC); «e que nõ leixemos o bem 
que começamos por scarneçerẽ de 
nos os malliciosos» (VC); «porque nõ 
deuemos de curar delles nẽ dos seus 
scarneçeres» (VC); «e muyto mais 
scarneçerõ se claramẽte lhes fallara da 
resurreiçõ do seu corpo» (VC); «forom 
aquelles que delle scarnecerom» (VC); 
«Se murmuraste. Se scarneceste. Se 

ameaçaste» (TC); «Todos quantos me 
vijã scarneciã de my» (VC); «pois 
que scarneçiã daquelle que auia de 
fazer resurgir» (VC); «e scarneciam 
delle» (VC); «e por o vosso fuy preso 
e scarneçido e ferido e crucificado» 
(VC); «E scarnicido adoorado e ferido 
na cabeça» (VC); «assy como sandeu 
quis seer escarneçido» (VC); «E tu 
esso meesmo em vestidura branca sey 
escarneçido e menospreçado» (VC); 
«som escarneçidos e menospreçados 
daquelles que viuem segundo o velho 
homẽ» (VC).

escarnecer 2, subs. (do verbo escarnecer). 
Escárnio. Formas: escarneçeres (VC, 1). 
«e por tãto soportou elle os escarneçeres 
e as ẽjurias e os doestos e os tormẽtos e 
paixões» (VC).

escarnecimento, subs. (de escarnecer 
+  - m e n t o ) .  A t o  o u  e f e i t o  d e 
escarnecer; escárnio; humilhação. 
Formas: escarneçimemtos (VC, 1); 
escarneçimento (VC, 5); escarnecimentos 
(VC, 1); escarneçimentos (VC, 2); 
escarneçimẽtos (VC, 3). Contextos: 
«e escarneçimemtos daquelles que o 
perseguyam» (VC); «Daqueste artigoo do 
escarneçimento teemos ensinança» (VC); 
«aquestes escarnecimentos a vãagloria 
daquelles caualleiros se alegraua fazendo 
deshonrras desordenadas» (VC); «nom 
deuemos descender aas palauras de 
escarneçimentos» (VC); «aquelles 
escarneçimẽtos de muytas maneiras que 
entõ forõ feitos em figura» (VC).

escarnedeiro, adj. (de escarnido + -eiro). 
Escarnecedor. Formas: escarnedeiro 
(VC, 1). Contexto: «por nos callarmos 
cõ auiuamẽto amargoso e cõ geito e gesto 
escarnedeiro de tal maneira que mais os 
mouemos a sanha» (VC).

escarnedoiro ,  adj .  O mesmo que 
escarnidoiro. Formas: escarnedoyro 
(VC, 1). Contexto: «se teue por 
descõtente pareçer ante os judeus em 
habito escarnedoyro» (VC).
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escarnidoiro, adj. (de escarnido + -oiro). 
Escarnecedor. Formas: escarnidoiro 
(VC, 1). Contexto: «Nõ ha hy cousa 
que faça o homẽ tã deshõrado e tã 
escarnidoiro como aquesta doença» 
(VC).

escarnho, subs. O mesmo que escárnio. 
Formas: escarnho (VC, 6; HV, 1); 
escarnhos (TC, 1; VC, 7); scarnho (VC, 
4). Contextos: «nom por sua honrra mas 
seu vituperio e por seu escarnho» (VC); 
«porque seraa vergonha e escarnho que 
sem golpes nẽ feridas nos dessemos ao 
emperador» (HV); «Mais fyzeles per 
muytas uezes muytos noios e eniurias 
e muytos pesares e escarnhos» (TC); 
«outros lhe faziam escarnhos» (VC); 
«e por scarnho adorauãno como a deus 
e saudauãno como rey que queria seer» 
(VC).

escarnimento, subs. (de escarnir + 
-mento). Ato ou efeito de escarnir; 
escárnio; humilhação; zombaria. 
Formas:  escarnjmento (VC, 1). 
Contexto: «A coroaçõ e escarnjmento 
e a paciẽcia de Christo foy figurada em 
rey Dauid» (VC).

escárnio, subs. (regressivo de escarnir). 
Mofa ;  zombar i a ;  menosp rezo ; 
insulto. Formas: descarneho (VC, 1); 
descarnehos (VC, 1); descarnio (S, 1); 
escarneho (VC, 33); escarnehos (VC, 
23); escarneo (S, 2; VC, 5); escarneos 
(S, 2; VC, 7); escarnheo (VC, 2); 
escarnihos (VC, 1); scarneheo (VC, 
1); scarneho (VC, 7); scarnehos (VC, 
3). Contextos: «o qual foy descarneho 
segundo a tençom dos judeos» (VC); 
«mas ante quiserom encher tua vida 
descarnehos» (VC); «sse ouue contriçon 
e se arrepẽdeo ou en maneira descarnio» 
(S); «e porque andã apanhãdo louuor 
defora cheo de todo escarneho» (VC); 
«e que solta a boca ha fazer escarnehos» 
(VC); «dise palauras de escarneo e de 
doesto» (S); «e fiz escarneos e deshonras 
e vituperios» (S); «Aquesto que fezerom 

aquestes paguaãos a Christo por doesto 
e escarnheo» (VC); «Jesu que per os 
escarnihos dos judeos quiseste seer 
doestado» (VC); «auellas hya por soõbra 
e por scarneheo» (VC); «esto he que 
sejas sem magoa e sem causa verdadeira 
de scarneho» (VC); «Jesu que com 
jnsinios e diuisas de scarnehos quiseste 
seer mostrado aos judeus» (VC).

escarnir, vb. (do germânico skirnjan, pelo 
lat. *scarnire). Escarnecer; zombar de; 
insultar; humilhar. Formas: escarnido 
(VC, 2); scarnido (VC, 1); scarnidos 
(VC, 2). Contextos: «e nõ he per vos o 
senhor mantehudo mas escarnido» (VC); 
«seer reputado por sandeu e acusado e 
escarnido com vestidura branca» (VC); 
«E teemdose por scarnido dos magos foy 
muyto sanhudo» (VC); «e se teuessem 
por scarnidos quãdo vissem tantas 
cousas desrazõadas?» (VC); «e teẽdosse 
como por scarnidos se tornassem sem 
deuoçõ da ffe» (VC).

escarrar, vb. (do lat. scarrare, este de 
screare). Expelir escarro pela boca; 
expetorar. Formas: escarrarom (VC, 
1); scarrarõ (VC, 1). Contextos: «mas 
escarrarom e lançarom fora de sy» (VC).

escarro, subs. (regressivo de escarrar). 
Matéria viscosa segregada pelas muco-
sas e expelida pela boca e nariz; muco. 
Formas: descarros (VC, 1); escarros 
(VC, 5); scarros (VC, 1). Contextos: 
«pũgido com spinhas. cospido descar-
ros» (VC); «e matauam alguũs com 
cõspinhos e escarros» (VC); «a face 
desfeada e chea de escarros» (VC); 
«mas cõ outros muy fedorentos scarros 
que de dentro de sy faziam sayr e lan-
çauam» (VC).

escarvar, vb. (talvez do lat. medieval 
scarifare, arranhar). Escavar. Formas: 
escaruãdoa (VC, 1). Contexto: «fazendo 
coua de humildade e laurãdoa ou 
escaruãdoa de toda cobijça do mũdo 
presente» (VC).

escassamente, adv. (de escasso + -mente). 
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Com escassez; de modo insuficiente. 
Formas:  escassamente (VC, 1); 
escassamẽte (VC, 2; RP, 1); scassamente 
(VC, 1); scassamẽte (VC, 1). Contextos: 
«escassamente lhe queriam dar spaço de 
se vestir nas suas vestiduras» (VC); «em 
modo que escassamẽte pode nẽhũa herua 
tal peçonha reuogar» (RP); «o homẽ que 
ajnda scassamente entrara no mundo 
fugisse da gloria do mundo» (VC); 
«scassamẽte vestida de huũ sayo» (VC).

escasseza, subs. (de escasso + -eza). 
Escassez; falta; insuficiência. Formas: 
escaçesa (S, 1). Contexto: «E a acidia 
buscando cõsolaçom ffaz escaçesa» (S).

escasso, subs., adj. (do lat. vulg. *excarsus, 
a, um, part. passado de excerpere, 
separar). De que há em pequena 
quantidade; parco; insuficiente. Formas: 
escaso (S, 2; VC, 2); escasso (S, 2; EE, 
1); escassos (S, 1). Contextos: «ao 
escaso esmola, ao pregyçoso rromaria» 
(S); «a qual esta em cobijça de auer as 
cousas tẽporaaes e em seer escaso ẽ as 
reteer» (VC); «E o que he escasso e 
auarẽto ha pesar e nojo» (S); «non deue 
seer ho despenseiro escasso quando ho 
senhor he liberal» (EE); «e nõ deuemos 
ser escassos de ẽsynar o que sabemos» 
(S).

escatema, subs. O mesmo que escatima. 
Formas: scatemas (VC, 1). Contexto: 
«enjurias. scatemas reprehensoões» 
(VC).

escatima, subs. (regressivo de escatimar). 
Dor; agravo; injúria. Formas: scatimas 
(VC, 1). Contexto: «E ajnda soffrera 
algũas scatimas e padiçimentos e 
mudamentos de tempos» (VC).

escatimar, vb. (talvez do gótico *skattjan, 
pelo cast. escatimar). Ofender; injuriar. 
Formas: escatimado (VC, 1). Contexto: 
«Escatimado e ẽjuriado per elle per 
pallaura ou per feito ou per dãpno 
corporal ou spiritua» (VC).

esclarecedor, subs. (de esclarecido + 
-or). Aquele que esclarece. Formas: 

esclareçedor (VC, 1). Contexto: «como 
mirifico esclareçedor: e pervigil 
illuminador da increata sapiencia 
verbo diuino» (VC).

esclarecer, vb. (de es- + claro + -ecer). 
Tornar claro; i lucidar.  Formas: 
esclareçeo (VC, 1); esclareçer (VC, 1); 
esclareçia (VC, 1); foy esclareçida (EE, 
1); foy esclareçido (EE, 1); sclareçe 
(VC, 1); sclareçẽdo (VC, 1). Contextos: 
«e vijndo per caminho rompeo a alua e 
esclareçeo» (VC); «esto he começou 
de luzir ou esclareçer» (VC); «tijnhã 
aly retheudo aquelle que era fazedor da 
vida e que esclareçia nos çarramentos 
dos infernos» (VC); «em seu naçimento 
foy esclareçida como a luũa» (EE); 
«quando Christo antre os homeẽs com 
perfeita pratica foy esclareçido» (EE); 
«lãça os rayos de seu lume per todo o 
mũdo como lãpado que sclareçe» (VC); 
«Mas acabado o dia do juyzo sclareçẽdo 
a gloria da vida vijndoira» (VC).

esclarecido, adj. (do part. de esclarecer). 
Inteligente; distinto; preclaro. Formas: 
esclareçida (VC, 4); esclareçido (VC, 
1); esclaresçida (VC, 1); sclareçida (VC, 
1). Contextos: «E da muy esclareçida 
Raynha dona Lyanor sua molher» (VC); 
«em ornamentar estes vossos regnos e 
senhorios com muyta prosperidade e 
esclareçido nome» (VC); «E da muy 
esclaresçida Raynha dona Lyanor sua 
molher» (VC); «e allegria dos çidadaãos 
do parayso muy sclareçida geeraçõ» 
(VC).

esclarecimento, subs. (de esclarecer + 
-mento). Ato ou efeito de esclarecer; 
elucidação; explicação. Formas: 
esclareçimento (VC, 1); esclaresçimento 
(S, 1). Contextos: «E quando que a 
esclareçimento e diuino louuor da 
sapiencia genita verbo diuino do 
eternal padre» (VC); «Esplendor, 
esclaresçimento e por que elle magnifesta 
e declara todalas coussas» (S).

esclava, subs. O mesmo que escrava. 
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Formas: sclaua (VC, 1). Contexto: «Ex 
aqui estas jrmaãs nom tijnham sclauo 
nem sclaua que as seruisse» (VC).

esclavo, subs. O mesmo que escravo. 
Formas: sclauo (VC, 1); sclauos (VC, 
1). Contextos: «Ex aqui estas jrmaãs 
nom tijnham sclauo nem sclaua que as 
seruisse» (VC); «assy como os sclauos 
e seruos que fogem a seu senhor» (VC).

escoar, vb. (do lat. excolare). Deixar 
escorrer; deslizar. Formas: scoa (VC, 1). 
Contexto: «muyto languea e scoreguauel 
he a serpente antijga. e se o homẽ nõ tem 
pella cabeça toda se scoa» (VC).

escodr inhar ,  vb .  O mesmo que 
escoldrinhar. Formas: escodrinhar 
(EE, 2). Contexto: «Escodrinhar estas 
cousas presunçam he de as creer e he 
piedade» (EE).

escola, subs. (do grego σχολή, pelo 
lat. schola-m). Lugar onde se ensina. 
Formas: escolla (VC, 3); scollas (VC, 
2). Contextos: «Da escolla de Ypocras 
aprinderõ estas cousas» (VC); «Johane 
he escolla das virtudes: ensinãça da 
vida» (VC); «ou elle he na claustra ou 
nas scollas» (VC); «entendeo tu das 
scollas das scripturas diuinaaes» (VC).

esco ldr i lhar ,  vb .  O  mesmo que 
escoldrinhar. Formas: scoldrilhẽ (VC, 
1). Contexto: «E que ally scoldrilhẽ 
cõ dilligẽcia suas obras em presença de 
deus» (VC).

escoldrinhador, subs. (de escoldrinhado + 
-or). Aquele que escoldrinha; inquiridor; 
averiguador. Formas: escoldrinhador 
(VC, 1); escoldrinhadores (VC, 1). 
Contextos: «he escoldrinhador das 
reens e dos coraçoões» (VC); «E assy 
falleçerom os escoldrinhadores e 
enqueridores no scrutinio» (VC).

escoldrinhamento, subs. (de escoldrinhar 
+ -mento). Ato ou efeito de escoldrinhar; 
inquirição; averiguação; investigação. 
Formas:  escoldrinhamento (VC, 
1 ) ;  e s c o l d r i n h a m ẽ t o  ( V C ,  2 ) ; 
scoldrinhamẽto (VC, 1). Contextos: 

«ja julguado he. nom se fara exame 
nem escoldrinhamento com aquelle que 
nom teuer carauter» (VC); «pallaura 
dura do escoldrinhamẽto e enquiriçõ 
que se ha entõ de fazer» (VC); «e do 
escoldrinhamẽto ou reprehensom dos 
meus delleytos escõdidos» (VC); «passa 
da scuridade do entendimẽto a cõtemplar 
a sabedoria per claro scoldrinhamẽto do 
entendimento» (VC).

escoldrinhar, vb. (do lat. medieval 
scrutinare ,  este de scrutinium) . 
Esquadrinhar; procurar; averiguar; 
examinar ;  inves t igar.  Formas: 
escoldrinara (VC, 1); escoldrinha 
(VC,  3) ;  esco ldr inhã  (VC,  1) ; 
escoldrinhadas (VC, 1); escoldrinhãdo 
(VC, 2); escoldrinhallo (VC, 1); 
escoldrinhamos (VC, 2); escoldrinhando 
(VC, 1); escoldrinhar (S, 1; VC, 11); 
escoldrinhar se (VC, 1); escoldrinhares 
(VC, 2); escoldrinharey (VC, 1); 
escoldrinhauã (VC, 1); escoldrinhe 
(VC, 1); escoldrinhemos (VC, 3); 
escoldrinhes (VC, 1); escoldrinhou (VC, 
1); scoldrinha (VC, 6); scoldrinhada 
(VC, 1); scoldrinhadas (VC, 1); 
scoldrinhãdo (VC, 1); scoldrinhados 
(VC, 1); scoldrinhamos (VC, 1); 
scoldrinhar (VC, 4); scoldrinharey (VC, 
1); seer escoldrinhados (VC, 1); seer 
scoldrinhado (VC, 1); sera scoldrinhada 
(VC, 1). Contextos: «mas juntamẽte os 
mereçimentos de cadahuũs escoldrinara 
e julguara» (VC); «e busca e escoldrinha 
tuas minguas ou deffectos da tua alma» 
(VC); «Sotilmẽte escoldrinhã  os 
menores e os mayores callã» (VC); 
«se forẽ bem escoldrinhadas com todo 
o esguardo da voontade os misterios 
tragerã aquelle que os assy pensar a huũ 
nouo stado» (VC); «quãdo vyer visitãdo 
as võtades escoldrinhãdo os mereçimẽtos 
de cadahuũ depois da morte» (VC); «e 
sẽ justiça nẽ te criou elle por quereres 
determinadamẽte escoldrinhallo» (VC); 
«quando escoldrinhamos as obras treeuas 
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e vẽçidas» (VC); «aseentesse na cadeyra 
do julguado escoldrinhando e catando 
com dilligencia todas suas obras» (VC); 
«e non queyra muyto escoldrinhar» (S); 
«e escoldrinhar se e buscarse e acharse» 
(VC); «Esto que dicto he maldicto he se 
escoldrinhares o corraçom e voõtade» 
(VC); «Escoldrinharey eu as minhas 
carreiras e os meus pẽsamẽtos» (VC); 
«escoldrinhauã as cousas pequenas cõ 
grãde diligençia» (VC); «outorgua a 
my mizquinho que em o presente eu 
me escoldrinhe e julgue» (VC); «pera 
sempre que nõ escoldrinhemos aos 
segredos de deus» (VC); «e assy tu nũca 
escoldrinhes os cõselhos de deus ẽ suas 
obras» (VC); «a esta soo escoldrinhou 
deus o coraçom» (VC); «e cada hũa das 
cousas das que de Jhesu Christo Jesu 
som dictas scoldrinha diligentemente» 
(VC); «porque se com dilligẽcia he 
per my scoldrinhada descobresse me 
o pecado» (VC); «As obras de cada hũ 
serã enqueridas e scoldrinhadas» (VC); 
«preguntãdo e scoldrinhãdo da obra» 
(VC); «e serã descutidos e scoldrinhados 
em o juyzo» (VC); «os pequeninos tam 
sollicitamente scoldrinhamos que todo 
nosso tẽpo deguastamos em cõdãpnar 
todollos outros» (VC); «deuemos 
scoldrinhar as scripturas cõ diligencia» 
(VC); «e scoldrinharey os mandamentos 
do meu deus» (VC); «e nõ podem seer 
escoldrinhados» (VC); «nõ embargando 
que o coraçõ do homẽ nõ possa seer 
scoldrinhado» (VC); «mas a conciẽcia 
sera scoldrinhada onde nõ seram 
testimunhas os homeẽs» (VC).

escolença, subs. O mesmo que escolhença. 
Formas: escholença (S, 1). Contexto: 
«se ella nõ soubesse que era casado em 
sua escholença he despojs da morte da 
molher delle» (S).

escolha, subs. (regressivo de escolher). Ato 
ou efeito de escolher; opção. Formas: 
escolha (VC, 2); escolhas (VC, 2); 
scolhas (VC, 1). Contextos: «pois que 

puinha em sua escolha se se queriã partir 
com os outros» (VC); «he em aquesta 
vida presente ou em a claustra ou em as 
escolhas he» (VC); «Esto pero que diz 
das scolhas» (VC).

escolhecto, subs. O mesmo que escolheito. 
Formas:  e sco lhec tos  (VC,  2 ) . 
Contextos: «som os escolhectos. e 
justos» (VC); «sejas resuçitado antre 
os filhos e escolhectos de deus» (VC).

escolhedor ,  subs.  (de escolhido + 
-or). Aquele que escolhe. Formas: 
escolhedor (VC, 1); scolhedor (VC, 
2); scolhedores (VC, 2). Contextos: 
«porque deus nõ he escolhedor de 
pesoas» (VC); «deus nõ he scolhedor 
de pessoas» (VC); «Nẽ foy elle em 
esto reçebedor e scolhedor das pessoas. 
porque segũdo Agustinho» (VC); «que 
nõ sejã scolhedores das pessoas» (VC); 
«porẽ sejamos scolhedores das pessoas» 
(VC).

escolheito, subs. (do part. de escolher). 
Escolh ido;  prefer ido .  Formas: 
escolheito (EE, 1); escolheitos (EE, 
20); escolheyto (EE, 1); escolheytos 
(EE, 18); scolheitos (VC, 4); scolheytos 
(VC, 3). Contextos: «atee o derradeyro 
escolheito o qual em a ffym do muũdo 
ha de naçer» (EE); «Fezeo sancto e 
escolheyto antre todos» (EE); «os 
escolheytos paraçeram gloriosos na alma 
e no corpo» (EE); «para o exerciçio e 
merito dos escolheytos» (EE); «e que 
farta as voõtades dos scolheitos da 
fartura de dẽtro» (VC); «oje he o sposo 
da ygreja e cabeça dos scolheytos sayo 
do tanboo» (VC).

escolhença, subs. (de escolha + ença). Ato 
ou efeito de escolher. Formas: scolhẽça 
(VC, 2). Contextos: «per sua voõtade e 
per sua scolhẽça nõ per necessidade ou 
fingimẽto» (VC); «Hũa he da scolhẽça 
da pousada. e a outra he que nõ deue de 
cambar e mudar o hospede que primeiro 
scolher» (VC).

escolher, vb. (segundo uns de es- + colher; 
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segundo outros, do lat. *excolligere). 
Fazer opção entre duas ou mais pessoas 
ou coisas; manifestar preferência. 
Formas: auia escolhida (VC, 1); auia 
scolhjda (VC, 1); descolher (VC, 2); era 
escolhido (VC, 1); erã escolhidos (VC, 
2); eram escolhidas (VC, 1); escolha 
(VC, 2; C, 2); escolhamos (VC, 4); 
escolhas (VC, 1); escolhe (S, 2; VC, 14; 
EE, 4); escolhẽ (S, 1; VC, 2); escolhe o 
(VC, 1); escolhẽdo (VC, 2; EE, 1); 
escolheeo (EE, 3); escolheita (EE, 4); 
escolheitas (VC, 1); escolheito (EE, 2); 
escolheitos (VC, 1; EE, 2); escolhelohã 
(EE, 1); escolhem (VC, 1); escolhen (C, 
1); escolhendo (EE, 1); escolheo (S, 1; 
VC, 32; C, 2; EE, 11); escolheote (EE, 
1); escolher (S, 5; VC, 15; C, 2; EE, 4); 
escolhera (VC, 3; EE, 1); escolheras 
(VC, 1; EE, 1); escolherem (VC, 1); 
escolheren (S, 1); escolheria (VC, 1); 
escolheriã (VC, 1); escolhermos (VC, 
2); escolherõ (S, 1; VC, 2; EE, 2); 
escolherom (S, 1; VC, 7); escolhes (VC, 
3;  EE,  1) ;  escolhesse (VC, 2) ; 
escolhessem (VC, 3); escolheste (VC, 1; 
HV, 1); escolhestes (EE, 1); escolheyta 
(EE, 1); escolheyto (EE, 4); escolhia 
(VC, 2); escolhida (VC, 4); escolhido 
(VC, 6); escolhidos (VC, 10); escolhy 
(S, 1; VC, 1; EE, 5); escolhyã (EE, 1); 
escolhyam (EE, 1); escolhyda (EE, 1); 
escolhydas (VC, 2); esculhido (VC, 1); 
foram escolhidos (VC, 1); forẽ escolhidos 
(VC, 1); forõ escolhidas (VC, 1); forõ 
escolhydos (VC, 1); forõ scolheitos (VC, 
1); forom escolheitos (EE, 1); fosse 
escolhido (EE, 1); fossem escolhidos 
(VC, 1); foste escolhido (VC, 1); foy 
escolhido (S, 1; VC, 4); foy scolheita 
(VC, 1); foy scolhida (VC, 1); foy 
scolhido (VC, 4); he escolheita (EE, 2); 
he escolhido (VC, 3); he escolhydo (S, 
1); he scolheita (VC, 1); he scolhida (VC, 
1); he scolhido (VC, 1); ouuessem 
escolheito (EE, 1); sam scolheitos (VC, 
1); scolhamos (VC, 1); scolhe (VC, 6); 

scolhẽ (VC, 2); scolhẽdo (VC, 5); 
scolhello (VC, 1); scolhendo (VC, 2); 
scolheo (VC, 37); scolher (VC, 16); 
scolhera (VC, 2); scolheria (VC, 1); 
scolherõ (VC, 2); scolhessemos (VC, 1); 
scolhestes (VC, 1); scolhiã (VC, 1); 
scolhida (VC, 3); scolhidas (VC, 1); 
scolhido (VC, 2); scolhidos (VC, 2); 
scolho (VC, 1); scolhy (VC, 1); 
scolhydos (VC, 1); seer escolhido (VC, 
3); seer escolhyda (VC, 1); seer 
scolheitos (VC, 1); seer scolheyto (VC, 
1); seer scolhido (VC, 1); seerẽ scolhidos 
(VC, 2); sejã escolhidas (VC, 1); seja 
escolhido (VC, 1); seja scolheita (VC, 
1); sejam escolhidos (VC, 1); sõ 
escolhidos (VC, 1); som escolhidos (VC, 
3); som escolhydos (EE, 1); som 
scolhidos (VC, 1); somos escolhidos 
(VC, 1); tijnha escolhida (VC, 1). 
Contextos:  «e porque nom auia 
escolhida esta morte» (VC); «e o senhor 
disse a Martha que Maria auia scolhjda 
a melhor parte» (VC); «cujo arbitrio era 
descolher qual tẽpo quis seer pera 
nascer» (VC); «porque era escolhido de 
deus pera lugar de oraçõ e sacrifiçio» 
(VC); «aquelles que erã escolhidos e 
assignados pera o diuinal officio» (VC); 
«e as cousas que eram escolhidas per 
deos ẽ a pureza da fe» (VC); «que 
escolha singularmẽte a pessoa de alguũ 
que o nõ mereça» (VC); «e dellas 
escolha o dono dellas qual lhe aprouuer 
e das noue que ficarem escolha o abade 
outra» (C); «Querees que vaamos e que 
escolhamos» (VC); «E porque ajnda que 
tu nõ escolhas de padeçer aqui por o 
pecado» (VC); «pello quall dom o homẽ 
escolhe fazer bem e apartarsse do mal» 
(S); «E os que escolhẽ e enlegen os 
juyzes e asessores» (S); «Aquello que de 
força as de padeçer e passar escolhe o de 
o padeçeres por my» (VC); «Empero os 
apostollos nõ pecarom escolhẽdo a 
Mathias por sorte que entom ainda nõ 
era deffeso» (EE); «se alleuãtarom os 
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principes e adoraram ao senhor deos teu 
e ao sancto Israel que te escolheeo» (EE); 
«como mirra escolheita dei suauidade de 
cheiro» (EE); «nõ veeras cousas em seu 
trajo e em seu aparelho ou corregimẽto 
que tã singularmẽte escolheitas e tã 
põposas» (VC); «e Mathias non era ainda 
escolheito» (EE); «Enujo a vos diz elle 
como doutores escolheitos e caualleiros 
armados» (VC); «(escolhelohã) .s. os 
anjos executores da diuina justiça» (EE); 
«Muytos hy ha que ante escolhem o boo 
cozinheyro» (VC); «mas escolhen teer 
parte cõ os casados» (C); «onde as 
molheres cõ os maridos se sobterram 
escolhendo ante morrer que viuer em 
proueza» (EE); «E este he perfecto e 
acabado jejuũ ho qual Deus escolheo» 
(S); «Escolheote o senhor ẽ pouoo 
proprio» (EE); «esta prudẽçia he fogir 
do mal e escolher o bẽ» (S); «sayba 
deytar o mal e escolher o bem» (EE); 
«Ca se aos sabedores do mũdo escolhera» 
(EE); «mostra nos huum destes dous ho 
que escolheras pera tomar ho logar deste 
officio» (EE); «mas nom por elles o 
escolherem» (VC); «podẽho demãdar 
ante o juiz eclesiastico ou ante o sseglar 
qual escolheren» (S); «porque nom 
escolheria assy a madre sua propria» 
(VC); «Onde entendẽdo elles como 
escolheriã as primeyras seedas» (VC); 
«Se nõ escolhermos padeçer algũas 
doores por Christo» (VC); «asi como he 
os que escolherõ a vida contemplatiua» 
(S); «quando ordenaron e escolherom 
setenta e dous diçipolos» (S); «mostra 
nos a quẽ escolhes destes dous para 
tomar o logar daqueste offiçio» (EE); «e 
que o seruo escolhesse  aquella 
humildade» (VC); «e escolhessem sem 
deferencia alguũa» (VC); «Senhor 
verdadeiro deus que escolheste o teu 
sanc to  nome» (HV);  «Non me 
escolhestes vos outros: mas eu vos 
escolhy» (EE); «e pos me como seeta 
escolheyta» (EE); «este he vaso 

escolheyto por mĩ» (EE); «e por tanto a 
escolhia por sposa pera o filho de seu 
senhor» (VC); «mas aquella era a morte 
escolhida per deus» (VC); «O vaso 
escolhido do senhor» (VC); «Muytos 
som chamados e poucos escolhidos» 
(VC); «nõ escolhy cõfesor dyscreto, 
sabedor e ydoneo» (S); «E dizia aos 
conuidados huũa semelhança notando 
c o m o  e s c o l h y ã  o s  p r i m e i r o s 
asseentamẽtos» (EE); «Como escolhyam 
os primeiros» (EE); «Qualquer dadiua 
escolhyda e don cõplido deçende de çima 
do padre» (EE); «a casa de Jherusalem 
he vinha de pessoas escolhydas dos 
patriarchas e prophetas» (VC); «Oo 
esculhido e apurado menino de meu 
senhor deus» (VC); «segundo se mostra 
de Saul em o regno que ouue aqui e de 
Juda em o sacerdoçio que foram 
escolhidos per deos» (VC); «per o qual 
todos aquelles que forẽ escolhidos per o 
trelado» (VC); «mas dellas forõ 
escolhidas aquellas que ouuessem de 
seer scriptas» (VC); «mas poucos forõ 
escolhydos pera entrarẽ» (VC); «o qual 
cõto foy afigurado per doze tribus que 
forõ scolheitos» (VC); «quãdo forom 
escolheitos a prellaturas refusarom e 
resistiron» (EE); «se ho filho de alguũ 
fosse escolhido ẽ papa: ou ẽperador» 
(EE); «aquelles que fossem escolhidos 
em os tabernaculos eternaa[e]s nõ auiam 
pera que seer cubertos» (VC); «porque 
foste escolhido virgem e antre todollos 
outros mais amado do senhor» (VC); 
«Flos, frol por que foy escolhido» (S); 
«pola qual foy scolheita por madre do 
senhor» (VC); «e depois daquelle grãde 
destroymẽto do deluuio foy scolhida de 
deus hũa grande multidom de justos» 
(VC); «Pella gloria he escolheita por 
madre de deus» (EE); «por que he 
escolhydo em sorte de Deus» (S); 
«Aquella que he scolheita madre do 
senhor nom esqueeçida da sua condiçom 
e merçee diuinal chamase serua» (VC); 
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«digo que he scolhido pera huso dos 
homẽs» (VC); «Ca posto que ouuessem 
escolheito estes dous como mais 
assynallados» (EE); «Os quaaes 
apostolos ajnda segũdo Beda sam 
scolheitos em cõto de quatro ternos» 
(VC); «E que scolhamos ãte a cruz» 
(VC); «Scolhe tu ante seer caualleiro de 
deus que he rey do ceeo que sob o 
principe do mundo» (VC); «aquelles que 
scolhẽ a folguãça e cõtemplaçõ e 
ouçiosidade» (VC); «quando o home 
ẽsandeçe scolhẽdo o mal» (VC); «nem 
per scolhello das creaturas» (VC); «e 
scolhendo ante morrer que viuer» (VC); 
«e scolheo a vida de castidade» (VC); 
«poderia scolher huũ tẽpo pera os 
dillectos e viçios» (VC); «e que a 
scolhera pera seer sua madre» (VC); 
«qual destas duas cousas scolheria elle 
por milhor» (VC); «ẽ tal choro scolherõ 
de se dereter» (VC); «por tãto queria elle 
que nos scolhessemos ante defender 
nossos pecados que acusallos» (VC); 
«Nõ me scolhestes vos a my» (VC); 
«pois scolhiã e demãdauã que os 
leixassem entrar em porcos» (VC); «e 
scolhida como sol entra em os termos do 
nosso coraçõ» (VC); «E que faziam suas 
ceeas pobres e tẽperadas. nõ viçosas nẽ 
scolhidas» (VC); «o meu amado scolhido 
antre mill» (VC); «mas soomẽte forõ 
louuados e scolhidos» (VC); «nẽ scolho 
os fortes soomẽte» (VC); «mas eu ellegy 
e scolhy a vos» (VC); «(chamados) per 
graçia. e scolhydos» (VC); «aquello que 
diz e ensigna per palaura que deue seer 
escolhido» (VC); «A my boõa forma de 
viuer deue seer escolhyda» (VC); «e 
porẽ nõ sem porque mereçerõ de seer 
scolheitos» (VC); «porque mereças seer 
scolhido com os outros dous» (VC); 
«porque alguũs seerẽ scolhidos. e outros 
engeitados» (VC); «o amor seu que he 
ygoal faz que as pessoas nõ sejã 
escolhidas mais hũas que outras» (VC); 
«bem seja escolhido pera correger as 

culpas dos outros aquelle que comete e 
obra aquello que deuia esquiuar e tirar» 
(VC); «Tam grande graça he que se nom 
pode dizer que hũa de tãtas seja 
scolheita» (VC); «como quer que os que 
ham de seruir aos homeẽs sejam 
escolhidos  ameude com grande 
conselho» (VC); «e os pecadores 
humildosos sõ escolhidos» (VC); «os 
que som escolhydos pera a vyda sem 
fym» (EE); «Todos pois quantos som 
chamados bẽ o sabemos mas se somos 
escolhidos ajnda o nõ sabemos» (VC); 
«porque nõ tijnha escolhida tal morte» 
(VC).

escolhido, subs. (do part. de escolher). 
Preferido. Formas: escholhidos (VC, 
1); escolhido (VC, 1; EE, 1); escolhidos 
(S, 1; VC, 46; EE, 5); escolhydo (EE, 
2); escolhydos (VC, 4; EE, 2); scolhido 
(VC, 3); scolhidos (VC, 33); scolhydos 
(VC, 6). Contextos: «assy como os 
escholhidos se allegrarã» (VC); «ẽ ho 
mesmo fogo se alĩpa o escolhido e se 
detẽ o dãpnado» (EE); «polla qual nos 
escreuas antre os teus escolhidos» (S); 
«depois do temor dos maaos se põoe 
a consollaçõ dos escolhidos» (EE); «O 
escolhydo deferente he do escolhydo na 
claridade do pensamẽto e do corpo» (EE); 
«Que entom os escolhydos abastados dos 
seus mereçimentos estarom aparelhados 
de representar se ao juiz» (EE); «huũa 
strella deferença ha da outra .s. huũ 
scolhido deferença ha do outro» (VC); 
«apanha tu todos os scolhidos de deus» 
(VC); «poucos som os scolhydos que 
tenhã a fe formada» (VC).

escolhimento, subs. (de escolher + 
-mento). Ato ou efeito de escolher; 
escolha. Formas: escolhimento (VC, 2); 
escolhimẽto (VC, 1); scolhimẽto (VC, 1). 
Contextos: «mas ay ca nom ha hy agora 
escolhimento alguum dos seruidores de 
deus» (VC); «maao foy o escolhimẽto 
e elleyçom de Barrabas» (VC); «e a 
virgĩdade he muyto melhor por louuar 
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todos estes graaos e scolhimẽto delles» 
(VC).

escominhão, subs. O mesmo que exco-
munhão. Formas: descominhõ (S, 1); 
escominhõ (S, 1); escominhom (TC, 2). 
Contextos: «nẽ de sentença descominhõ 
mayor» (S); «ou que haja poder de o ab-
soluer da escominhõ» (S); «A segunda se 
ãda em algũa escominhom» (TC).

escomungado ,  sub .  O mesmo que 
excomungado. Formas: escomũgado 
(S, 3; EE, 4); escomũgados (S, 1; 
TC, 1; VC, 1); escomũgadus (TC, 1); 
escõmũguado (VC, 1); escomũguados 
(TC, 1); escomungado (VC, 2; EE, 8); 
escõmungado (S, 1); escomungados (S, 
2; VC, 1; C, 5; EE, 1). Contextos: «se 
herege ou escomũgado ou degradado 
pode çelebrar» (S); «por que ho 
escomũgado he apartado de deus» 
(EE); «que non entrem escomũgados 
nem caães nẽ outra coussa çuja» (S); 
«O .xiii. he os escomũgados de mayor 
escomunhõ» (TC); «porque acerca 
dos judeos som ou erã auidos por 
escomũgados» (VC); «O .xx. he os 
que lançã su terra os escomũgadus 
ou em sagrado» (TC); «E quem foy o 
tam escõmũguado e sacrilego que te 
açoutou?» (VC); «Outrosy se faley ou 
participei com alguũs escomũguados 
per qualquer guisa que fose peço dello 
absoluiçõ» (TC); «ho escomungado 
he como vide britada da çepa» (EE); 
«ou leygo, ou herege, ou judeu, ou 
mouro, ou escõmungado, ou homen, ou 
molher» (S); «Os escomungados, todo 
quanto quanto ganharem en mercadorias 
ou en qualquer maneyra» (S); «que 
pena pagarã os escomungados» (C); 
«nom leixamos de praticar com os 
escomungados» (EE).

escomungar ,  vb .  O  mesmo que 
excomungar. Formas: descomũga (S, 1); 
descomũgar (S, 1; TC 1); escomũga (TC 
1); escomũgã (S, 1); escomũgada (TC 
1); escõmũgadas (VC, 1); escomũgado 

(S, 3; TC 1); escomũgãdoo (VC, 1); 
escomũgados (TC, 1); escomũgam 
(S, 1); escomũgan (S, 1); escomũgar 
(S, 3; TC 1); escomũguadas (VC, 2); 
escomũguar (VC, 1); escomũgueo 
(S, 1); escomungado (S, 1; TC 1; 
C, 2); escomungados (VC, 1; C, 1); 
escomungar (TC 1); escomungue (TC 
1); estaua escomũgado (S, 1); estamdo 
escomũgado (S, 1); esteuer escomũgado 
(S, 1); for escomungado (TC, 1); forem 
descomungados (S, 1); foy escomũgado 
(TC, 1); foy escomungado (S, 1); he 
descomungado (S, 1); he escomũgado 
(S, 2); he escomungado (TC, 1); 
scomũguado (VC, 1); scomungados 
(VC, 1); seẽdo escomũgado (TC, 
1); seer escomũgados (TC, 1); seer 
escomungado (S, 1); seia escomungado 
(TC, 1); seja escomũgado (S, 1); ser 
escomũgado (S, 1); som escomũgados 
(S, 1); som escomũguados (VC, 1); som 
escomungados (TC, 1). Contextos: «A 
terçeira maneira quando se descomũga 
e absolue» (S); «quem quer que ouuer 
descomũgar amoeste primeyro tres 
uezes e escomungue per scrito» (TC); 
«escomungue per scrito e ponha a cousa 
por que escomũga» (TC); «escomũgã e 
absoluen sen conheçer primeyramẽte 
da causa» (S); «Ho .xlj. que escomũgã 
e absoluen sen conheçer primeyramẽte 
da causa» (S); «qual cousa he mais 
escomũgada que fazer macho cõ macho 
luxuria» (TC); «As doores do corpo 
auia por malditas e escõmũgadas» 
(VC); «Quem leyxar cantar clerigo 
escomũgado ou irigular» (TC); «assy 
como maao escomũgãdoo» (VC); «nõ 
lhe chamariamos dias sanctos mas 
dias çuios e escomũgados e malditos» 
(TC); «e depois rreçeben bispados e 
sen discriçon jnjorian e escomũgam» 
(S); «ante os prendem e os escomũgan» 
(S); «porque asy como nom pode 
escomũgar o freygues alheo asy o 
non pode asoluer» (TC); «e com suas 
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maãos escomũguadas e sacrilegas o 
matarõ» (VC); «os prellados que nõ 
deuẽ escomũguar e apartar alguũs da 
sãcta madre ygreja por muy maaos que 
sejã saluo cõ grãde cõpayxõ e door» 
(VC); «E se for rreuel, escomũgueo» 
(S); «seia sospenso ou emtridito ou 
escomungado» (TC); «que por cada 
dia que se leixar andar escomungado 
pague huũ real» (C); «muitas pessoas 
se leixam andar escomungados» (C); 
«Item se algũa pessoa que fez algum 
furto que o nom pode ou nom quer 
emtregar e aquel a quẽ fez o furtu 
fez escomungar» (TC); «Item quem 
quer que ouuer descomũgar amoeste 
primeyro tres uezes e escomungue 
per scrito» (TC); «o subdito sabe que 
estaua escomũgado» (S); «qual quer 
saçerdote que estamdo escomũgado 
çelebrar deue fazer pendença de tres 
anos» (S); «E o que esteuer escomũgado 
ou em pecado mortal que nõ deue 
rreçeber este sacramento» (S); «e se 
per uentura for escomungado per outro 
sacerdote cuio freygues era mandeo 
pera ele que o asolua» (TC); «sse 
forem descomungados e denunçiados» 
(S); «E se pela uẽtura souber que foy 
escomũgado per seu amtecessor» (TC); 
«mais se foy escomungado asi como 
se soy acostumar nos furtos» (S); «O 
terçeiro o que he descomungado pello 
papa con todos partiçypantes» (S); «O 
.xxij. he daquele que he escomũgado 
pello bispo non pode seer asolto por 
outro crerigo jnferior» (S); «Jesu quẽ 
te nõ ama maldicto e scomũguado 
seja» (VC); «que mostraste a nos 
semente maa filhos scomungados e de 
perdiçom» (VC); «Itẽ quẽ disser missa 
seẽdo escomũgado tres anos deue de 
fazer peẽdẽça» (TC); «se se nõ querẽ 
correger deuẽ de seer escomũgados e 
deitados fora da eigreia» (TC); «deue 
seer escomungado e non seer asolto 
fasta que satisfaça» (S); «Item ladrom 

da ygreia que destruy as cousas dela seia 
escomungado huũ ano» (TC); «Ho .xij. 
que nom seja escomũgado nẽ ssuspenso. 
Ho .xiij. que nom seja apostato» (S); «E 
se he leigo, deue ser escomũgado» (S); 
«O .xiiij. que ouuẽ fisica e leys e os taees 
por ese mesmo feyto som escomũgados» 
(S); «dos quaaes som priuados os que 
som escomũguados e apartados della» 
(VC); «O .xxxii. he o clerigo que aciinte 
canta missa aos que pubricamẽte som 
escomungados» (TC).

escomunhão, subs. O mesmo que exco-
munhão. Formas: descomunhã (C, 2); 
descomunham (C, 2); descomunhan (C, 
1); descomunhõ (S, 1; C, 12); desco-
munhom (S, 1; C, 2); descomunhon (S, 
7); descumunhã (SG, 1); descumunham 
(SG, 1); escomunhã (C, 1); escomunham 
(C, 2); escomunhõ (S, 2; TC, 1; C, 3; 
EE, 3); escomunhom (C, 1; EE, 7). 
Contextos: «sub pena descomunhã» (C); 
«e mandamos sob pena descomunham 
a todollos clerigos» (C); «poeremos 
em elles sentença descomunhan» (C); 
«caay en ssentẽça descomunhõ mayor» 
(S); «põe ssentẽças descomunhom em 
qual quer que entrar a reçeber ordẽ que 
non seja examinado» (S); «quando ho 
asoluem de sentẽça descomunhon» 
(S); «nem sejam abs[soltos da sen]tẽça 
descumunhã» (SG); «emcorram em sen-
tença descumunham» (SG); «e ẽcorrẽdo 
ẽ escomunhã como dito he» (C); «em-
corram em sentẽça da mayor escomu-
nham» (C); «O .xiii. he os escomũgados 
de mayor escomunhõ» (TC); «huum 
demoninhado foy preguntado por huũ 
homem, se apraz mays ao diaboo ha 
escomunhom: ou ho peccado» (EE).

esconder, vb. (do lat. abscondere). Ocultar; 
afastar da vista. Formas: era escõdido 
(VC, 1); erã escõdidos (VC, 1); era 
escondida (VC, 2); era escondido (VC, 
1); era scondida (VC, 1); eram escondidas 
(VC, 1); escõda (VC, 2); escõde (VC, 6; 
EE, 2); escõdẽ (VC, 1); escõde nos (VC, 
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1); escõdẽdose (EE, 1); escõdees (VC, 
1); [es]cõdem (VC, 1); escõdendo se 
(VC, 2); escõdeo (VC, 4; EE, 2); escõdeo 
se (VC, 1); escõder (TC, 1; VC, 3; EE, 
3); escõder se (VC, 1); escõdera (VC, 1); 
escõdermos (VC, 1); escõderõ (HV, 1); 
escõderom (C, 1); escõdersse (VC, 1); 
escõdesse (EE, 1); escõdeste (VC, 1; EE, 
3); escõdi (VC, 1; EE, 1); escõdia se 
(VC, 1); escõdida (VC, 10; EE, 1); 
escõdidas (VC, 5; EE, 2); escõdido (S, 
2; VC, 11; EE, 2); escõdidos (S, 2; TC, 
1; VC, 5; EE, 2); escõdy (EE, 1); 
escomdeo (TC, 1); escomdida (EE, 1); 
esconda (VC, 2; EE, 1); esconde (S, 2; 
VC, 7; EE, 1); esconde me (VC, 1); 
escondẽdo (VC, 1); escondeenos (VC, 
1); escondem (VC, 1); escondendo (VC, 
3); escondeo (S, 2; VC, 4; EE, 2); 
escondeo se (VC, 3); escondeos (VC, 1); 
escondeosselhes (EE, 1); esconder (VC, 
9; EE, 2); esconder se ha (VC, 1); 
escondera (VC, 2); esconderas (VC, 1); 
esconderẽ (VC, 1); esconderense (VC, 
1); esconderey (EE, 1); esconderia (VC, 
1); esconderom (VC, 1); esconderse (EE, 
1); escondersse (VC, 1); escondes (VC, 
2); escondesse (VC, 2); escondesses 
(VC, 1); escondeste (VC, 1); escondia 
(VC, 1); escondiã (VC, 1); escondialho 
(VC, 1); escondida (S, 3; VC, 9; EE, 3); 
escondidas (TC, 1; VC, 4; EE, 6); 
escondido (S, 3; VC, 18; EE, 2); 
escondidos (S, 1; VC, 8; EE, 1); escondo 
(EE, 1); esta escondida (EE, 2); esta 
escondido (VC, 1); estã escõdidos (E, 1); 
estauã escondidos (EE, 1); esteue 
escondida (EE, 1); forom escondidos 
(VC, 1); fosse escõdida (VC, 2); fosse 
escondida (VC, 1); fosse escondido (VC, 
1); foy escõdida (VC, 1); foy escondida 
(VC, 2); foy scondida (VC, 1); ha 
escondida (EE, 1); he escõdida (VC, 3); 
he escõdido (VC, 2); he escondida (VC, 
2); he escondido (VC, 3); he scõdida 
(VC, 1); he scõdido (VC, 2); he scondida 
(VC, 1); he scondido (VC, 2); scõda 

(VC, 1); scõdã (VC, 2); scõdas (VC, 1); 
scõde (VC, 6); scõdẽ (VC, 1); scõdea 
(VC, 1); scõdẽdo (VC, 2); scõdeo (VC, 
3; EE, 1); scõdeo se (VC, 2); scõdeos 
(VC, 1); scõder (VC, 5); scõdida (VC, 
6); scõdidas (VC, 3); scõdido (VC, 5); 
scõdidos (VC, 5); scondã (VC, 2); 
sconde (VC, 1); scondẽ (VC, 1); 
scondẽdoos (VC, 1); scondem (VC, 1); 
scondemollos (VC, 1); scondeo (VC, 2); 
sconder (VC, 4); scondes (VC, 2); 
scondessem (VC, 1); scondeste (VC, 1); 
scondia (VC, 1); scondiasse (VC, 1); 
scondida (VC, 7); scondidas (VC, 3); 
scondido (VC, 6); scondidos (VC, 3); 
seer escõdida (VC, 1); seer escondido 
(VC, 1); seer escondidos (VC, 1); seer 
scõdida (VC, 2); seerẽ escõdidos (VC, 
1); seja escondido (VC, 2); seja scondida 
(VC, 1); sejam escondidas (EE, 1); sejam 
escondidos (VC, 1); sejamos escondidos 
(VC, 1); sõ escõdidas (VC, 1); som 
escõdidas (VC, 1); som escondidas (VC, 
1; EE, 2); som escondidos (VC, 3; EE, 
1); som scondidas (VC, 1); som 
scondidos (VC, 1); sseer escõdida (VC, 
1); sta escõdida (VC, 1); sta escõdido 
(VC, 1); sta scõdido (VC, 1); sta scondido 
(VC, 1); stã scondidos (VC, 1); stes 
escondido (VC, 1); teuer escondido (VC, 
1); tijnha scondida (VC, 1); tijnhã 
escõdido (VC, 1). Contextos: «aquelle 
que era escõdido em carne e descobresse 
na voz e nome que lhe chamauã» (VC); 
«os segredos da sabedoria erã escõdidos 
aos soberuos» (VC); «e que fosse 
comprida a verdade que era escondida 
nas figuras» (VC); «Mas era escondido 
por medo dos judeus» (VC); «assy e na 
codea da carne de Christo era scondida 
a mui doçe diuijndade» (VC); «Duas 
cousas ergo em o coraçom da virgem 
eram escondidas» (VC); «E aly me 
escõda atees que passe a tua sanha» 
(VC); «ca deus escõde sua dulçidon aos 
sabedores e prudentes e reuella aquella 
aos pequeninos» (EE); «porque mujtas 
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cousas se escõdẽ em ellas» (VC); «e aos 
valles diram cubridenos ou escõde nos» 
(VC); «nõ escõdẽdose tras a parede ou 
outra cousa semelhante» (EE); «per 
vossas maas exposiçoões escõdees a 
verdade das scripturas» (VC); «E da 
natureza e propriedade do louuor he que 
aquelles que [es]cõdem seus feitos som 
louuados» (VC); «e se tirã da sanha dos 
malliçiosos escõdendo se delles» (VC); 
«e çinquo meses se escõdeo» (EE); «e 
escõdeo se delles» (VC); «ca nõ no pode 
escõder a Deus que sabe todalas cousas 
escondidas» (TC); «o que dissimulla nõ 
se pode muito escõder» (EE); «nẽ quis 
escõder se mas ãte se mostrou em praça» 
(VC); «em a qual assy como sob esta se 
escõdera» (VC); «A septima por nos seer 
dado exẽplo de escõdermos aquellas 
cousas que perteeçẽ a nosso louuor e 
gloria» (VC); «e mandou matar todos os 
judeus saluo dez que se escõderõ» (HV); 
«Desejo çerto muito nõ seer do cõto 
daquelles que escõderom o dinheyro que 
lhes seu senhor deu» (C); «porque elle 
como peyxe quis escõdersse em as 
auguas do linhagem humanal» (VC); «a 
benauẽturãça dos çeeos escõdesse a nos 
outros» (EE); «escõdeste estas cousas 
aos sesudos e emtẽdidos» (EE); «Em 
meu coraçõ escõdi tuas pallauras» (EE); 
«e escõdia se dos judeos que estauã 
sanhudos» (VC); «era esta pallaura 
escõdida delles» (EE); «ho emtẽder de 
todallas cousas escõdidas nos faz creer 
que sejas verdadeiro e natural filho de 
deus» (EE); «Deus quer que seja occulto 
e escõdido ao pouoo» (S); «nõ adeuinhã 
hu iazẽ os thesouros escõdidos» (TC); 
«nõ escõdy a honestidade daquella» 
(EE); «Item se a heredade alhea ou otra 
cousa escomdeo» (TC); «mas ygnorauam 
a deidade escomdida de dentro» (EE); 
«Emcuberta que nõ se descubra nẽ 
esconda» (EE); «Ho segũdo rremedio he 
cõsiderar como a Deus nõ se lhe esconde 
coussa algũa» (S); «E esconde me entre 

tanto em os furados da pedra» (VC); 
«Esta fora nõ cõ fingida humildade 
escondẽdo seus mereçimẽtos» (VC); «e 
escondeenos da façe daquelle que sta 
sobre a cadeira» (VC); «leixam o 
caminho e juizo da verdade e escondem 
a justiça» (VC); «e escondendo a 
caridade ou amor em tres punhados de 
farinha» (VC); «quando algũ homẽ acha 
algũa coussa e ha escondeo» (S); 
«escondeo se e sayo se do tẽplo» (VC); 
«tolheo e tirou ao mundo os rayos da sua 
luz e escondeos» (VC); «como ha 
estrella guiasse os magos atee Jherusalem 
escondeosselhes por que nom veendo a 
estrella fossem forçados pregũtar de 
Christo» (EE); «e em os esconder e 
guardar da claridade e do lume» (VC); 
«e aquelle que o assy fezer esconder se 
ha e stara ençarrado» (VC); «nẽ se 
escondera nem perdera alguũ boo» 
(VC); «e em elles e nas suas cauernas te 
esconderas» (VC); «(de matarẽ a 
Lazaro.) por esconderẽ o millagre» 
(VC) ;  «ma i s  s egu ra  cousa  he 
esconderense e afastarense» (VC); 
«Esconderey minha façe delles» (EE); 
«em que os apostollos se esconderom 
quãdo leixarom Christo em o tẽpo da 
paixom» (VC); «Lyra ca o boõ prellado 
na persecuçõ nõ deue esconderse» (EE); 
«O oficio do ladrõ he malfazer e 
escondersse» (VC); «tu que es apedrado 
e te escondes dos mẽtirosos» (VC); 
«porque escondesse destes taaes» (VC); 
«porque soterrasses e escondesses em ty 
os vicios» (VC); «porque te me 
escondeste atees ora?» (VC); «E 
conhoçẽdo elles que nõ se escondia 
cousa que creessem» (VC); «emtõ se 
escondiã elles e metiã em mayor medo 
e perijgoo» (VC); «e aquello que os 
angeos demostrauam e lhe emsinaua o 
amor. escondialho a duuida» (VC); «pera 
buscar a rezom escondida da palaura de 
Deus» (S); «emtõ se descobrirõ as cousas 
escondidas nos coraçoões» (EE); «e 
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esteue encuberto e escondido dentro ẽ 
suas ẽtradanhas noue messes» (S); «a 
oraçõ nos logares priuados e escondidos 
sse faz mais cõuinhauelmẽte» (S); «e nõ 
escondo a honestidade daquella» (EE); 
«e demostrar e seer dada, a qual agora 
esta escondida» (EE);  «ho que 
comũmente a todos nõ esta escondido 
esta soo abastaria a fazer sua alteza do 
eterno regno» (VC); «no qual estã 
escõdidos  todol los  tesouros  da 
sabedoria» (EE); «ca muytos doões de 
deos estauã escondidos no apostollo» 
(EE); «ca na bẽauẽturada virgẽ sob a 
soõbra da carne esteue escondida a 
virtude da deidade» (EE); «Se os malles 
que tijnhã prestes nom forom escondidos 
aos olhos do seu coraçom nom fora ella 
tam leda em os beẽs presentes» (VC); 
«porque ajnda que a vijnda de Christo a 
encarnar fosse escõdida» (VC); «em o 
corpo de Christo quando resurgio foy 
escõdida. mas nõ tolhida» (VC); «ha 
escondida diuindade por razom da 
edificaçom dos discipollos» (EE); 
«porque aquello que a nos he escõdido 
nõ se pode scõder aa sciẽcia do juiz 
eternal» (VC); «mas da mostrãça da 
virtude a qual he scondida» (VC); «e que 
scõda os pees que tu desejas» (VC); 
«quãdo tornou nõ os scõdã na terra» 
(VC); «E daquelle que te busca pera lhe 
ẽprestares nõ te scõdas» (VC); «E nõ 
scõde desta guisa o marcho na terra» 
(VC); «outros os scõdẽ na terra e som 
aquelles que delles husam a louuor do 
mundo» (VC); «Nẽ scõde o dinheiro do 
seu senhor ẽ a terra mas scõdea ẽ deus» 
(VC); «nõ se scõdẽdo das cõpanhas» 
(VC); «E na sua aljaua me scõdeo e me 
disse» (EE); «porque seendo entõ a lũa 
chea scõdeo se de fundo da terra» (VC); 
«e os doões que reçebeo scõdeos de 
fundo do vagar e priguiça e enffadamẽto» 
(VC); «porque se na terra se scõder o 
marco do senhor nom seja elle mouido 
a sanha» (VC); «nõ deuẽ depooer a 

candea do lume de deus: scõdida sob a 
medida do moyo» (VC); «em o qual deus 
alumiara as cousas scõdidas das treeuas» 
(VC); «auẽdo reçeo de nõ seer per vẽtura 
em ti alguũ viçio scõdido» (VC); «nẽ se 
ẽcobre em alguũs lugares scõdidos» 
(VC); «que scondã as suas obras 
virtuosas dos homẽs» (VC); «Outrossy 
como na cassa da amendoa se sconde o 
mollo doçe» (VC); «E aquelles os scondẽ 
que viuẽ ocçiosamẽte» (VC); «quando 
os pecadores em seus pecados se crijã e 
se encobrem ou se acaruam scondẽdoos» 
(VC); «os quaaes se scondem ou 
encobrem aas outras voontades» (VC); 
«Mas as nossas mingoas e fallecimentos 
scondemollos» (VC); «e elle meesmo 
fugio e se scondeo» (VC); «e auer 
cujdado de se sconder» (VC); «e nõ te 
scondes sob a terra como enuergonhado» 
(VC); «ou porque nom scondessem os 
judeus dos quaaes auia de seer rey» 
(VC); «quã grãde he multidõ da tua 
doçura senhor a qual scondeste aos que 
te temẽ» (VC); «e aquella que se scondia 
porque na vilhiçe conçebera filho» (VC); 
«aquelle que era buscado e desejado 
scondiasse» (VC); «reuelãdolhe outra 
cousa scondida» (VC); «deuulgamos as 
cousas scondidas» (VC); «auia huũ 
drago scondido em hũa coua» (VC); 
«aquelle soo sayba tua oraçom que sabe 
os coraçoões scondidos de todos» (VC); 
«nõ he causa de allegria por seer 
escõdida aaquelles» (VC); «aquesto 
diram os maaos desejãdo seer escondidos 
e encubertos da façe de deus» (VC); 
«seer scõdida aos sabedores» (VC); 
«ergo nẽ fez graças por os misterios 
seerẽ escõdidos aos scripuaães e 
phariseus» (VC); «A segũda que depois 
que for achado que seja escondido» 
(VC); «quãto quer que sejam escondidas» 
(EE); «por que sejam escondidos a teus 
olho» (VC); «em guisa que sejamos 
escondidos  e nõ pareçamos com 
pecados» (VC); «agora quanto perteençe 
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aas cousas do pẽssamẽto que naturalmẽte 
sõ escõdidas aos homẽs» (VC); «em meu 
coraçõ som escondidas tuas pallauras» 
(EE); «nõ disse cousa con tençõ que 
ouuesse de sseer escõdida» (VC); «nõ 
açẽde algũa candea pera a meter de fundo 
da medida do moyo ou em outro vaso 
onde sta escõdida e que nõ pareça» 
(VC); «vejamos os mysterios que stã 
scondidos na quelle milagre do senhor» 
(VC); «em a qual stes escondido e 
cuberto das vaydades do mundo» (VC); 
«A terceira que depois que o teuer 
escondido que o preze mais que todas 
outras cousas» (VC); «e a largueza da 
graça: a qual deus tijnha scondida» 
(VC); «e parirõ aquello que em sy tijnhã 
escõdido» (VC).

escondidamente, adv. (de escondido + 
-mente). Ocultamente. Formas: escõdi-
damente (VC, 3; C, 1); escõdidamẽte 
(VC, 3; HV, 1); escondidamente (S, 1; 
TC, 1; VC, 5); escondidamẽte (S, 1; VC, 
4); scõdidamẽte (VC, 4); scondidamẽte 
(VC, 1). Contexto: «ou ho mandar fazer 
per outrem pubricamente ou escõdida-
mente» (C); «e pregaaua aqui em Roma 
a muytas gentes escõdidamẽte cõ medo 
de vosso padre» (HV); «nom ocultamẽte 
nem escondidamente» (S); «Se tomou 
algũas cousas per força ou se as furtou 
escondidamente» (TC); «non se case 
atee ser denũçiado na ygreja polo rector 
nem escondidamẽte segundo suso he 
dito» (S); «auia cheguado scõdidamẽte 
a elle» (VC); «porque segũdo diz 
Agustinho scondidamẽte conuijnha de 
vijr» (VC).

escondido, subs. (do part. de esconder). 
Oculto; o que não é visível. Formas: 
escõdido (EE, 1); escõdidos (VC, 
1); scõdido (VC, 1). Contextos: «o 
escõdido aos pensamẽtos que de sua 
propia natureza som emcubertos» (EE); 
«porque nũca deus çessa de spertar os 
homẽs a bẽ per instinctos e escõdidos» 
(VC); «entra no tambo do sposo em ho 

scõdido do lume celestrial» (VC). 
escondimento, subs. (de esconder + 

-mento). Ato ou efeito de esconder. 
Formas:  escondimẽto (VC, 1) . 
Contexto: «onde serã guardados no 
escondimẽto da façe do senhor» (VC).

escondredalha, subs. (relacionado com 
o cast. escondrijo). Lugar despovoado 
ou ermo. Formas: scõdredalhas (VC, 
1). Contexto: «sta na doctrina dos 
philosophos. ou em as scõdredalhas e 
lugares apartados e scusos ajũtamentos» 
(VC).

escondrinhar, vb. O mesmo que escol-
drinhar. Formas: escondrinhar (EE, 1). 
Contexto: «Non se pode escondrinhar 
sua sabedoria» (EE).

esconjuração, subs. (de esconjurar + 
-ção). Ação de esconjurar; esconjuro; 
maldição;  exorc ismo.  Formas: 
escõjuraçom (VC, 1); esconjuraçom (S, 
1); esconjuraçoões (VC, 1). Contextos: 
«e o terceiro que foy escõjuraçom e 
malediçom» (VC); «Exorzismo he 
esconjuraçom e increpaçon contra o 
diabo que se aparte do homem» (S); 
«Ou he pallaura daquelles que fazem 
esconjuraçoões» (VC).

esconjurador, subs. (de esconjurado + 
-or). Aquele que esconjura; exorcista. 
Formas: escõjuradores (VC, 1). Aquele 
que esconjura; exorcita. Contexto: «(e 
porẽ elles serã vossos juyzes) .s. os 
exorçistas e escõjuradores» (VC).

esconjurar, vb. (de es- + conjurar). Fazer 
esconjuros; exorcizar; amaldiçoar. 
Formas: escõjurado (VC, 1); escomjurar 
(S, 1); esconjurãdo (VC, 1); esconjurar 
(VC, 1); esconjuro (VC, 1). Contextos: 
«Segũdo que o dyaboo meesmo em hũa 
visom que apareçeo a hũa pessoa deuota 
escõjurado respõdeo e afirmou» (VC); 
«E dizese de exorzizo, que quer dizer 
escomjurar» (S); «ca os sacerdotes em 
esconjurãdo o poboo e ẽ baptizãdo e 
chamãdoo a penitẽcia» (VC); «forom 
muytos daquelles seruidores os quaaes o 
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fezerõ esconjurar e maldizer se» (VC); 
«Eu te esconjuro per deos viuo que tu 
nos diguas se tu es Christo filho de deos 
benedicto» (VC).

escoriadade ,  subs.  O mesmo que 
escuridade. Formas: escoriadade (VC, 
1). Contexto: «porque se alguũs nom 
som allumeados a estes nom vem a 
escoriadade da parte ou natureza da 
luz» (VC).

escoridade ,  subs .  O mesmo que 
escuridade. Formas: escoridade (VC, 
1); escoridades (VC, 6); scoridades 
(VC, 9). Contextos: «ja conheçemos 
a nossa çeguidade e a escoridade de 
nossa viagem» (VC); «vaã a elle e 
tiraaos per douctrina das escoridades do 
error» (VC); «e meteyo e lãçaaeyo nas 
scoridades mais defora» (VC).

escoridão, subs. O mesmo que escuridão. 
Formas: escoridõ (VC, 1); escoridom 
(VC, 1); escoridoões (TC, 1); scoridam 
(VC, 1); scoridõ (VC, 1); scoridom (VC, 
1); scoridoões (VC, 1). Contextos: «e 
no aar se geerara escoridõ e toruoões 
do vento» (VC); «E porem aquello 
que he dicto das treeuas e escoridom» 
(VC); «com suas muy crueis maãos 
que as mentes de muytos reuolue com 
escoridoões de malicias de pecados» 
(TC); «e que sera se nam scoridam 
çegante e soõbra da morte» (VC); 
«sõ chamadas por aquella noite e 
scoridõ eternal» (VC); «he hũa scoridom 
informe» (VC); «nẽ se amorara em 
alguũs scoridoões» (VC).

escornar, vb. (de es- + cornar, este do lat. 
medieval cornare). Ferir alguém com 
cornos. Formas: escornauam (VC, 1). 
Contexto: «os padres do velho testamẽto 
que sob o jugo da ley trabalhauã e 
escornauam os jmijgos cõ seus cornos» 
(VC).

escorpião, subs. (do grego σκόρπιον, pelo 
lat. scorpione-m). Lacrau. Formas: 
escorpiõ (VC, 1); escorpioões (VC, 
4; EE, 2); scorpiõ (VC, 1); scorpioões 

(VC, 2). Contextos: «E trilhar o 
escorpiõ he arenegar e auorreçer o 
enguanador e trilhar toda a força e poder 
do jmijgo» (VC); «os taaes paresçem 
aos escorpioões que cõ os aguilhoões 
dianteiros affaagam e picam com ho 
rabo» (EE); «O scorpiõ que nõ he 
trilhado assesseguado jaz nem alleuãta 
o guilhõ pera morder» (VC); «eu foy 
jrmaão dos dragos e cõpanheiro dos 
scorpioões» (VC).

escorregadio, adj. (de escorregado + 
-io). Que faz escorregar; escorregável. 
Formas:  escorregadio (VC, 1); 
escorregadios (VC, 1). Contextos: «e 
em tom te teeras assy como em lugar 
escorregadio» (VC); «Por tanto o 
poderoso deus leixa os seus escolhidos 
cayr em alguũs escorregadios» (VC).

escorregamento, subs. (de escorregar + 
-mento). Ato ou efeito de escorregar; 
deslize. Formas: escorreguamentos 
(VC, 1); escorreguamẽto (VC, 1); 
scorreguamẽto (VC, 1). Contextos: 
«e escorreguamentos de boca que 
som como cospinhos» (VC); «e per o 
escorreguamẽto dos pecados» (VC); 
«e pera segũda he aprimido o fluxo e 
scorreguamẽto das cobijças carnaaes e 
das obras na carne» (VC).

escorregar, vb. (do lat. *excurricare, 
freq. de excurrere). Deslizar sobre; 
praticar acções pouco dignas. Formas: 
escoregar (TC, 1); escorrega (VC, 1); 
escorregã (VC, 1); escorregou (VC, 1); 
escorregua (VC, 1); escorreguã (VC, 1); 
escorreguasse (VC, 1); escorregue (VC, 
1); scorregaras (VC, 1). Contextos: «se 
per uẽtura escoregar e cair ẽ pecado 
tornese moyto asynha ao lauatorio da 
uerdadeira cõfisõ» (TC); «se a alma 
escorrega quãto mais o corpo» (VC); 
«escorregã na pena perpetua» (VC); «e 
o que escorregou para se correger mais 
que a uĩguãça» (VC); «O burro loução 
he o maao desejo e que escorregua» 
(VC); «Aquelles caaẽ de todo estado e 
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se perdẽ de toda derectura que se soltã e 
escorreguã per pallauras empeeçiuees» 
(VC); «em seu stado nõ escorreguasse 
e se tornasse aa judaria» (VC); «Caya 
o justo escorregue e resurgua o justo» 
(VC); «se te ella teuer nõ scorregaras» 
(VC).

escorregável, subs., adj. (de escorregar 
+ -vel). Que ou o que faz escorregar; 
escorregadio. Formas: escorregauees 
(VC, 1);  escorregauel  (VC, 1); 
scoreguauel (VC, 1). Contextos: «som 
ẽfermos lassos que sõ feitos assy como 
escorregauees por mĩgoa da graça» 
(VC); «sperando a cayr acabado o 
artigoo desta viuenda escorregauel» 
(VC); «porque segũdo diz Jeronimo 
muyto languea e scoreguauel he a 
serpente antijga» (VC).

escorrer, vb. (do lat. excurrere, correr para 
fora). Derramar; fluir. Formas: escorra 
(VC, 1); he scorrida (VC, 1). Contextos: 
«que escorra licor precioso e prezado da 
doctrina em proueito dos outros» (VC); 
«E bẽ diz que a prosiguamos porque de 
todo lugar he scorrida e fora lãçada» 
(VC).

escoussar, adj. (de es- + couce + -ar). 
O mesmo que escouçar: escoucear ou 
escoicear; agredir com coices. Formas: 
escoussado (VC, 1). Contexto: «eu som 
aprimido e escoussado como cõ fuso ou 
peso de laguar» (VC).

escrarecer, vb. O mesmo que esclarecer. 
Formas: escrareçera (EE, 2); escrare-
cidos (EE, 1); seja escrareçido (EE, 3). 
Contextos: «E aquelle me escrareçera e 
vos dira ho porvijr» (EE); «Foy em que 
se contem as millagrosas obras e os es-
crarecidos millagres e doutrina perfeita 
de Christo» (EE); «pera que o filho da 
virgẽ seja escrareçido» (EE).

escrava, subs. (do lat. medieval sclava-m). 
Cativa; serva. Formas: escraua (VC, 3; 
C, 1; EE, 12); escrauas (VC, 1); scraua 
(VC, 2). Contextos: «tantas vezes te 
neguey por a vos e requerimẽto da 

escraua palreyra e lingoaraz da minha 
carne» (VC); «E assy mesmo alguum 
azemel se ho a casa tiuer ou escraua e 
seruidor da abadessa e prioressa» (C); 
«non seera herdeyro o filho da escraua 
cõ o filho da liure» (EE); A cõcupiscẽcia 
carnal e a gulla som duas senhoras tuas 
e minhas escrauas» (VC); «porque 
que Pedro ouuesse de seer confuso e 
derribado per hũa scraua ãte que per 
homẽ alguũ daquelles seruidores» (VC).

escravo, subs. (do lat. medieval sclavu-m). 
Cativo; servo. Formas: escrauo (VC, 1; 
EE, 12); escrauos (EE, 11). Contextos: 
«soportaua assy como seu escrauo» 
(VC); «he grandissima hõrra de escrauo 
seer adoptado em filho de deos» (EE); 
«emton pareçeeo ho joyo e chegando 
os escrauos do amo: disserõlhe» (EE).

escrever, vb. (do lat. scribere). Passar a 
letra manuscrita. Formas: era escripto 
(VC, 4); erã escriptos (VC, 1); erã 
escritas (TC, 1); erã scriptas (VC, 4); era 
scripto (VC, 5); erã scriptos (VC, 3); 
eram escriptas (EE, 1); eram scriptos 
(TC, 1; VC, 1); escpreueo (S, 1); 
escpreuer (S, 1); escprita (S, 1); escpritos 
(S, 1); escrepue (EE, 3); escrepueo (S, 
1; VC, 1; EE, 1); escrepuer (S, 1); 
escreua (VC, 1); escreuam (EE, 1); 
escreuas (S, 1); escreue (S, 2; VC, 1; C, 
1; EE, 149; RP, 1); escreueeo (EE, 1); 
escreuem (S, 1); escreuendolhes (EE, 1); 
escreueo (S, 2; TC, 1; VC, 1; EE, 15); 
escreuer (S, 2; VC, 1; EE, 4); escreueres 
(VC, 2); escreuerõ (TC, 1; EE, 1); 
escreuerom (EE, 2); escreuese (VC, 1); 
escreuesse (EE, 1); escreuessem (EE, 1); 
escreueste (S, 1); escreueu (S, 1); 
escreuia (VC, 1); escreuiam (EE, 1); 
escreuy (EE, 1); escreveo (EE, 1); 
escripta (EE, 2); escriptas (S, 1; EE, 6); 
escripto (VC, 2); escripto esta (EE, 3); 
escripto he (VC, 1; EE, 16); escriptos (S, 
2; TC, 2; VC, 1; EE, 1); escripue (VC, 
1); escripuẽ (VC, 1); escripuem (VC, 1); 
escripueo (VC, 4; HV, 1); escripuerõ 
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(VC, 2); escripuo ouuer (VC, 1); escrita 
(C, 2); escritas (C, 5; EE, 1); escrito (S, 
1; C, 1; EE, 1); escritos (TC, 1; C, 4); 
escriue (VC, 3); escriuendo (VC, 1); 
escriueo (VC, 1); escriueoo (VC, 1); 
escriuer (VC, 2; HV, 1); esta escripta 
(EE, 1); esta escripto (S, 2; EE, 1); esta 
scripto (EE, 1); estã escritos (C, 1); estam 
escriptas (EE, 2); estam escriptos (S, 3); 
estan escpritos (S, 2); estaua scripto (EE, 
1); foe scripto (VC, 1); for scripta (VC, 
1); fora scripto (VC, 1); forõ escpritos 
(S, 1); forõ scriptas (VC, 1); forõ scriptos 
(VC, 1); forõ escritos (C, 1); forom 
scriptas (VC, 1); fosse scripto (VC, 4); 
fossem scriptos (VC, 2); foy scripta (VC, 
1; EE, 1); foy scripto (VC, 1); he escripta 
(TC, 1; EE, 1); he escripto (S, 1; TC, 1; 
VC, 5; EE, 15); he escrita (C, 2); he 
escrito (S, 2; HV, 1; C, 2); he scripta (VC, 
3); he scripto (TC, 2; VC, 25; EE, 2); he 
espcrito (S, 2); sam escritas (C, 1); sam 
scriptos (VC, 2); scprito (S, 1); screpue 
(VC, 1; EE, 2); screpuendo (VC, 1; EE, 
1); screpueo (VC, 1; EE, 1); screpuer 
(VC, 2); screpuerõ (EE, 1); screpuia 
(VC, 1); screuamollo (VC, 1); screue 
(VC, 2; EE, 20); screueo (VC, 3; EE, 2); 
screuer (VC, 1; EE, 1; RP, 1); screuera 
(VC, 1); screuerõ (EE, 2); screuerom 
(EE, 1); screueron (EE, 1); screuia (VC, 
1; EE, 2); scripta (VC, 12; EE, 1); 
scriptas (VC, 7; RP, 2); scriptas som 
(VC, 1); scripto (VC, 8; EE, 1); scripto 
esta (EE, 1); scripto foy (VC, 1); scripto 
he (TC, 1; VC, 17); scriptos (VC, 4); 
scripua (VC, 1); scripuamos (VC, 3); 
scripuas (VC, 1); scripue (VC, 18); 
scripuẽ (VC, 2); scripuẽdo (VC, 4); 
scripuellas (VC, 1); scripuem (VC, 2); 
scripuemos (VC, 1); scripuendo (VC, 4); 
scripueo (VC, 16); scripuer (VC, 15); 
scripuera (VC, 1); scripuerãnas (VC, 1); 
scripuerem (VC, 1); scripuerõ (VC, 1); 
scripuerom (VC, 2); scripuessẽ (VC, 1); 
scripui (VC, 1); scripuia (VC, 2); 
scripuiã (VC, 1); scripuialhes (VC, 1); 

scripuy (VC, 5); scrito seja (VC, 1); 
scriuamos (VC, 1); scriue (VC, 6); scriuẽ 
(VC, 1); scriue as (VC, 1); scriuemos 
(VC, 1); scriueo (VC, 9); scriuer (VC, 
4); scriuessem (VC, 1); scriui (VC, 1); 
scriuia (VC, 1); scriuiã (VC, 1); seer 
escriptas (VC, 1); seer escripto (VC, 1); 
seer scriptas (VC, 1); seer scripto (VC, 
1); seer scriptos (VC, 3); seerẽ escriptas 
(VC, 1); seerẽ scriptos (VC, 1); sejã 
scriptas (VC, 2); seja scripto (VC, 2); 
sejã scriptos (VC, 1); sejam scriptas (VC, 
2); sejam scriptos (VC, 1); sõ scriptas 
(TC, 1; EE, 1); sõ scriptos (VC, 3); som 
escriptas (VC, 2; EE, 4); som escriptos 
(EE, 1); som escritas (HV, 1; EE, 1); som 
scripos (VC, 1); som scriptas (VC, 17; 
EE, 3); som scriptos (VC, 6; EE, 1); 
somos escriptos (S, 1); sson escriptos (S, 
1); sta scripto (VC, 1); teẽ escritas (C, 
1); teemos scripto (VC, 1); teerẽ escrita 
(C, 1); tinha escriptus (S, 1). Contextos: 
«comprir aquello que era escripto» 
(VC); «nõ erã escriptos todollos 
apareçimentos» (VC); «erã escritas em 
nome delrey» (TC); «e nẽbrarõse os seus 
discipollos que era scripto» (VC); «e 
como teuessem acabado todallas cousas 
que delle eram escriptas» (EE); «em hũa 
das tauoas eram scriptos tres» (TC); 
«Segũdo o apostolo Sã Paulo na epistola 
que escpreueo aos judeus» (S); «muytas 
escripturas que aqui proponho escpreuer 
nom as entendo como conpria» (S); «A 
terceira por que he contra ley escprita» 
(S); «ca na ley velha quãdo fforõ dados 
erã assy escpritos» (S); «deste euãgelho 
escrepue Sam Johã no meesmo capitollo» 
(EE); «E as primeiras seis se conteen en 
o Evangelho que Sam Matheus 
escrepueo» (S); «ca ãte que saya da 
nossa boca ha mãda escrepuer no seu 
liuro» (S); «Nem sento pena que 
escreua» (VC); «como os outros 
escreuam a humanidade» (EE); «polla 
qual nos escreuas  antre os teus 
escolhidos» (S); «assi como se escreue 
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em o terçeyro liuro dos amforismos» 
(RP); «escreueeo muitos liuros para 
nossa emsynãça» (EE); «Tres coussas 
sse escreuem aquy que sse nom achan 
escriptas por alguũ dos evangelistas» 
(S); «forõ cõuertidos aa ffe cathollica 
pello apostollo Paulo escreuendolhes por 
Thimoteo» (EE); «a rainha escreueo logo 
cartas aa cidade õde moraua Naboth» 
(TC); «(euãgelistas) quatro para escreuer 
a estorya» (EE); «e se as tu escreueres 
deus as apaguara» (VC); «logo foy morto 
e escreuerõ o feito a reynha» (TC); «os 
quaaes escreuerom e prophetizarom 
delle» (EE); «E nomeasse ou escreuese 
que dangeo apareçeo em semelhança de 
lampado» (VC); «ca escreuesse aos .xij. 
ca. de Leuitico» (EE); «para que 
escreuessem  sua fazenda» (EE); 
«escreueste falsidade» (S); «E asy se 
escreueu ẽ os Auctos dos Apostollos» 
(S); «E outra vez se abaixou e escreuia 
em a terra» (VC); «ca os nomes delles 
se escreuiam» (EE); «(O primeiro sermõ 
fiz) .s. no euãgelho que escreuy» (EE); 
«escreveo o Apostollo no meesmo 
capitollo dizendo» (EE); «pella 
emsynãça escripta por elle ficara seu 
nome antre os homeẽs» (EE); «acabarse 
ham todallas cousas escriptas pellos 
prophetas» (EE); «e o tẽpo razoado para 
estreito escripto e ordenado nõ o guastes 
todo em arroydos» (VC); «Arreda te 
Sathanas que escripto esta ao senhor teu 
adoraras e a elle soo seruiras» (EE); 
«Escripto he que minha casa he casa de 
oraçõ» (EE); «E estes que ouuesem de 
guardar escriptos em duas tauoas de 
pedra» (TC); «Terceiramente escripue o 
euangelista da sua abstinencia» (VC); 
«Per os scripuaães e phariseos se entendẽ 
os demoẽs que escripuẽ os nossos 
pecados» (VC); «quando se escripuem 
as cousas que se fezerom e que som» 
(VC); «E Jafel que per sua maão a 
escripueo» (HV); «e escripuerõ como 
aquelles que erã no limbo se alegrarõ» 

(VC); «E se alguẽ por as dictas cousas 
que assy escripuo ouuer sanha de my» 
(VC); «cada abade e prior tenha sua regra 
escrita» (C); «e que a nehuũ capelam se 
nõ de carta de cura sem teer breuiairo e 
as ditas cousas escritas» (C); «e achar 
escrito nos liuros que se seguem» (S); 
«Estes tres mãdamẽtos suso escritos 
perteecẽ a Deus» (TC); «Onde sancto 
Dionisio em hũa epistola escriue que em 
como huũ jnfiel peruertesse e tornasse 
huũ christaão» (VC); «Em escriuendo 
ergo nos estudo[s] seus feitos e suas 
vidas» (VC); «E a segũda vez que se 
abaixou escriueo terra tu acusas a terra 
e o juyzo he meu» (VC); «E por tanto 
Pyllatos aquello que scriueo escriueoo» 
(VC); «e delles se pode escriuer aquello 
que huũ versificador depois a morte de 
huũ semelhãte como por moto ou 
epitaphe scriueo» (VC); «mas por que 
se cumpra a pallaura que esta escripta 
na ley delles que de grado me aborreçerõ» 
(EE); «forom dados en ffigura que 
sygnificam outra coussa do que esta 
escripto» (S); «E os mays dias que nos 
jteẽs adiãte estã escritos» (C); «e guarda 
as cousas que em ella estam escriptas» 
(EE); «em alguũs liuros estam escriptos» 
(S); «E en algũs liuros estan escpritos 
ssam Joham e ssam Tiago» (S); «e 
porque no liuro de vida estaua scripto» 
(EE); «quando auia de naçer o senhor o 
mũdo foe scripto» (VC); «se for scripta 
aquella palaura na fronte daquelle 
paciẽte» (VC); «e aa senhora do mundo 
fora scripto que o seu filho apareçera 
quando resurgio dos infernos» (VC); 
«forom dados a Moysses forõ escpritos 
em duas taboas» (S); «forõ escritos ẽ 
duas tauoas de pedra» (C); «e forom 
scriptas e pregoadas per todo o mundo» 
(VC); «Per aquelles foy minstrado o 
euangelho ante que fosse scripto» (VC); 
«assi como se fossem scriptos cõ o dedo 
de deus» (VC); «por quanto foy scripta 
por ĩspiraçam do spiritusancto» (EE); 
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«Muyto ey eu medo grande que Ihesu 
Christo diga a estes a palaura que he 
escripta per Moyses» (TC); «E direy o 
senhor o que he escripto pelo propheta» 
(TC); «Peẽdemça que se deue dar 
segundo he scripto no degredo e he posto 
em este liuro» (TC); «Segũdo he espcrito 
no rraçional» (S); «e quantas penas sam 
escritas em dereito contra os saçerdotes» 
(C); «e demãdas algũas ssom de booa 
fee que he ygaldade e outras de dereito 
scprito» (S); «Ante do começo deste 
euangelho screpue Sam Joham no 
meesmo capitollo» (EE); «porque 
screpueo ao custume de hebraico o 
custume dos judeos» (VC); «nõ poderõ 
screpuer em particular todollos millagres 
de Jesu Christo» (VC); «ca derradeiro 
escrepueo os synaaes que os outros 
screpuerõ disse» (EE); «o legado do 
emperador screpuia segũdariamente 
quantas çidades auia em cadahuũ regno» 
(VC); «tragamos logo aa memoria 
aquelle dia e screuamollo» (VC); «Ante 
do começo deste euãgelho screue Sam 
Marcos» (EE); «E aquelle discipollo que 
da testimunho destas cousas e as 
screueo» (EE); «dos ditos dos mays 
autẽticos medicos, screuer» (RP); «e 
assy se as tu escreueres deus as screuera 
e requerera vinguãça» (VC); «os quaaes 
screuerõ as pallauras e feitos de Christo» 
(EE); «mas os que screuerom nam 
errarom en screpuendo segundo seu 
tempo» (EE); «Ca elles o prophetizarom 
e o screueron» (VEE; «O custume dos 
antijgos foy que aquelle que ouuio a 
estoria: aquelle a screuia» (EE); «Ca se 
a ministraçã da morte scripta nas tauoas 
de pedra» (EE); «emtam huse homẽ dos 
remedios abayxo scriptas» (RP); 
«Porque aquelle que nom cree per as 
cousas que dictas e scriptas som» (VC); 
«E scripto esta aos xxv. capitollos 
Deuterono. quando moraren juntos os 
jrmaãos» (EE); «por tanto primeyro 
scripto foy» (VC); «(scripto he de ty que 

aos seus angeos mãdou que te guardẽ) 
de aueres empeeçimẽto» (VC); «he posto 
em este liuro segundo os pecados que 
som em el scriptos» (TC); «nem quero 
que me nomee nẽ scripua Pyllatus que 
som rey» (VC); «Scripuamos em nosso 
coraçõ os trabalhos dos sanctos» (VC); 
«Se tu me scripuas» (VC); «Scripue cõ 
o teu dedo nas tauoas do meu coraçõ» 
(VC); «huũs se scripuẽ nas notas da vida 
e outros na scriptura da perdiçõ» (VC); 
«onde  scr ipuẽdo  huũ  p re l l ado 
Cenomanẽsi a huũ outro» (VC); «mas 
aquellas cousas que ouue scripuellas no 
coraçõ» (VC); «quando alguũas cousas 
se scripuem por gloria e louuor dalguũs 
viuos» (VC); «Nos fallamos as virtudes 
de deus e estas scripuemos e preeguamos» 
(VC); «Luchas scripuendo os Actos dos 
Apostollos pooẽ outros» (VC); «o qual 
em Ytallia scripueo o euangelho em 
grego» (VC); «deueriã scripuer aqueste 
verso em as paredes e em as vestiduras» 
(VC); «Onde Agustinho diz que 
Jeronimo sacerdote ou clerigo de missa 
scripuera» (VC); «e scripuerãnas nos 
liuros» (VC); «e forã alla por se 
scripuerem e nomearem» (VC); «os 
euãgelistas scripuerõ aquesto» (VC); «E 
tãto scripuerom quanto entenderõ e 
conhoçerõ que podiã abastar a ffe 
daquelles que crijam» (VC); «e sempre 
se scripuessẽ liuros nũca cõpridamẽte se 
declarariã» (VC); «o que scripui ja 
scripto he» (VC); «por quanto elle 
scripuia aos seus jrmaãos judeos» (VC); 
«onde se scripuiã os que erã pera seer 
senadores  te r reaaes»  (VC);  «e 
scripuialhes em hebrayco» (VC); «mas 
esto que ençima primeiro scripuy se tẽ 
mais comuũmẽte» (VC); «porque ajnda 
que scrito seja que .xl. dias serã dados 
aos sanctos pera fazerẽ peẽdẽça» (VC); 
«E pera esto sabermos cõpre que 
primeiramẽte scriuamos todos nossos 
pecados» (VC); «se scriue sicomoro por 
ficomoro por viçio dos scripuaães» 
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(VC); «he aquelle pedaço de metal em 
que se scriuẽ» (VC); «e scriue as em tua 
voõtade como em l iuro» (VC); 
«Scriuemos segũdo em seus feitos 
achamos aquello que obrarom e que 
fallarom e que padeçerom os santos» 
(VC); «Esto meesmo disse e scriueo 
Pedro de sancta memoria chantre de 
Paris» (VC); «por scriuer que os judeos 
eram malditos e sacrilogos» (VC); «E a 
maneira dos antigos era que aquelles que 
vijã as cousas scriuessem as hinstorias» 
(VC); «Onde Ysayas em minhas maãos 
te scriui por tanto nõ me esqueeçerey de 
ty» (VC); «Segũdo a glosa scriuia os 
pecados delles» (VC); «mal scriuiã em 
purgaminhos e papees» (VC); «porque 
tãtas erã que nõ poderiã apartadamente 
seer escriptas» (VC); «que se ouuessem 
singullarmente de seer scriptos de todo 
particullarmente» (VC); «e nõ he 
marauilha de todas estas cousas seerẽ 
escriptas» (VC); «se entendesse seerẽ 
scriptos no liuro da vida» (VC); «como 
quer que todas nõ sejã scriptas» (VC); 
«porque nom pode alguẽ seer digno que 
seu nome seja scripto no liuro da vida» 
(VC); «mas de tal guisa sejã scriptos no 
meu coraçõ o teu nome e paixã» (VC); 
«Muyto melhor pois he que sejam 
scriptas» (VC); «deue a confirmar com 
aquellas cousas que ẽ dereyto sõ 
scriptas» (TC); «vossos nomes som 
escriptos nos çeeos» (EE); «e pello sseu 
nome somos escriptos no liuro da vida» 
(S); «E haqui sson escriptos octo sanctos 
e sete sanctas» (S); «Onde sobre aqueste 
loguar sta scripto em grego» (VC); «nõ 
sabem nẽ teẽ escritas as ditas cousas» 
(C); «e teemos scripto em o pẽsamẽto 
estas cousas» (VC); «proçede de a nõ 
teerẽ escrita» (C); «ho saçerdote em a 
ley velha tinha escriptus» (S).

escripo, subs. (do lat. stupru-m). O mesmo 
que estupro: desonra; ação de desonrar; 
violação sexual. Formas: scripo (TC, 
1). Contextos: «Scripo he com molher 

uirgẽ» (TC).
escrito, subs. (do lat. scriptu-m). Algo 

expresso por letras; texto. Formas: 
escripto (S, 1; HV, 1; EE, 4); escrito 
(C, 1; EE, 1); escritos (C, 10); scripto 
(VC, 2); scriptos (VC, 1); scrito (TC, 
1). Contextos: «E deue fazer esta 
acusaçom ou denũçiaçom per escripto» 
(S); «que lhes desse por escripto os dez 
mãdamẽtos da ley» (HV); «Esta tayxa 
ẽ escripto primeiramẽte foy feyta» 
(EE); «comfessauam seerem sojugados 
ao jnperio romaão .s. pello escripto» 
(EE); «atee trazer o escripto» (EE); 
«Segũdo a pratica de viuer dada a vos 
outros de pall[a]ura obra e em escripto» 
(EE); «E nõ as avendo elles em escrito 
pella guissa que dito he» (C); «Ante do 
começo desta profecia escreue Ysayas 
propheta dizendo meu escrito que ẽ ty 
e as pallauras que pus na tua boca nom 
se partã da tua boca» (EE); «em elle 
sentença descomunhõ em estes escritos» 
(C); «e em cada huũ delles em estos 
escritos» (C); «E speçialmẽte a deu aos 
judeus ẽ scripto» (VC); «porẽ todollos 
outros mãdados e scriptos da ley e dos 
prophetas nõ som saluo hũa splanaçã 
da questes dous mãdamẽtos» (VC); 
«escomungue per scrito e ponha a cousa 
por que escomũga» (TC). 

escritura, subs. (do lat. scriptura). A 
Bíblia; os livros que compõem a Bíblia; 
obra escrita; documento legal. Formas: 
escpritura (S, 6); escprituras (S, 1); 
escreptura (S, 4); escrepturas (EE, 5); 
escretura (S, 4; TC, 1); escriptura (S, 
2; TC, 2; VC, 26; EE, 48); escripturas 
(S, 1; TC, 2; VC, 4; EE, 23); escritura 
(S, 5; TC, 1; EE, 4; C, 1); escrituras (S, 
2; EE, 1); escryturas (S, 1); esscriptura 
(VC, 1); esscripturas (S, 1); scriptura 
(VC, 83; EE, 6); scripturaas (EE, 1); 
scripturas (S, 1; VC, 129; EE, 10); 
scritura (VC, 2; EE, 1); scrituras (EE, 
1); scryptura (VC, 1); spcritura (S, 1); 
sprituras (S, 1). Contextos: «honde diz 
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em hũa escpritura: os pecados que homẽ 
descobre e rreuela, Deus os ẽcobre e 
esconde» (S); «mas de todollos homeẽs 
deuẽ ser honrrados e chamados em suas 
escprituras deosses e anjos» (S); «que en 
escreptura donde tan grande sacramento 
e misterio sse tracta» (S); «quando no 
caminho fallaua e nos decraraua as 
escrepturas» (EE); «Se per Deus ele 
nõ quer ser para esto chamado nẽ ha 
escretura nõ o põe» (TC); «De Deus nõ 
no ha porque nõ ha hy escriptura que o 
diga de sy» (TC); «e asy todolos agoiros 
em todas las escripturas som reprouados 
pelos sabedores» (TC); «diz a escritura 
que o seu uentre he o deus deles» (TC); 
«Por quãto poem Hostiense e diz que 
acha per escrituras nõ autẽticas» (S); 
«algũus nõ sabẽ nẽ entẽdẽ as escryturas 
que cada dya hã de leer e trautar» (S); 
«mujto mais das scripturas ou per 
esscriptura da ley e das prophecias» 
(VC); «e de outras esscripturas sãtas 
que pude aver» (S); «a ynterpetração das 
escuridades da scriptura» (EE); «Mays 
cryam aos mortos que aas scripturaas» 
(EE); «pera entenderẽ as scripturas» 
(VC); «nõ podiã neguar a scritura» 
(VC); «declaraua pellas scrituras do 
velho testamẽto» (EE); «por se comprir 
a scryptura» (VC); «homde sse lee na 
spcritura» (S); «e sacou das sagradas 
sprituras» (S).

escrivaninha, subs. (de escrivan- + -inha). 
Tábua própria para escrever. Formas: 
escriuaninha (EE, 1); scripuanjnha (VC, 
1). Contexto: «pedyo hũa escriuaninha 
e escreueo Johãne» (EE); «(E pedio) per 
signal: nõ per pallaura. (que lhe dessem 
scripuanjnha) .s. hũa tauoa quanto se no 
punho pode tomar» (VC).

escrivão, subs. (do lat. tardio scribanu-m). 
Oficial público encarregado de redigir 
documentos legais; escriba; notário. 
Formas: escripuaães (VC, 3; EE, 1); 
escripuam (TC, 1; VC, 1); escriuã (EE, 
1); escriuaaães (VC, 1); escriuaães (VC, 

4; C, 1); escriuãaes (C, 1); escriuães 
(C, 1); escriuam (VC, 1; C, 2; EE, 1); 
scripuã (VC, 2); scripuaaães (VC, 1); 
scripuaaes (VC, 3); scripuaães (VC, 40; 
EE, 4); scripuãaes (VC, 2); scripuaãos 
(VC, 1); scripuães (VC, 1); scripuam 
(VC, 4); scriuaães (VC, 21); scriuaãs 
(EE, 1). Contextos: «Os apostollos som 
escripuaães e notairos de Christo notãdo 
a pallaura de deus nas tauoas do coraçõ» 
(EE); «Se foy falso escripuam, se ladrom, 
se periuro» (TC); «E cõ este dicto 
cõcorda Thymoteo o escriuã da estoria» 
(EE); «(se asseẽterõ) nõ deuidamẽte 
(os escriuaaães e phariseus)» (VC); 
«E os tabaliaães e escriuaães, notairos, 
porteiros» (C); «se fizer pello cabijdo 
ou alguũ dom abade e cõuento per seus 
escriuãaes» (C); «conformes ao dereito 
por seus escriuães em seus conuentos» 
(C); «Do escriuam da ley emganoso ou 
mallicioso» (VC); «que as non passe e 
ao nosso escriuam da camara» (C); «e 
as cartas do escriuam e todallas outras 
cousas» (EE); «era scripuã e doctor da 
ley» (VC); «e as murmuraçoões dos 
scripuaaães e phariseos» (VC); «e 
capellaaes mayores e os scripuaaes e 
velhos ou ãçiaãos» (VC); «veedes aqui 
eu vos enuio prophetas e sabedores e 
scripuaães» (EE); «aos scripuãaes e 
phariseus» (VC); «que elle podesse tirar 
os guaanhos aos scripuaãos» (VC); «e 
porẽ mouidos cõ ẽueja e rãcor os dictos 
prinçipes e scripuães» (VC); «que 
seja scripuam per officio de doutrina 
em o regno dos ceeos» (VC); «Mas os 
scriuaães e os phariseos» (VC); «ouue 
antre os scriuaãs diferencias grandes e 
contrariedades» (EE).

escrutínio, subs. (do lat. scrutiniu-m). 
Processo de votação; pesquisa. Formas: 
scrutinio (VC, 1). Contexto:  «E 
assy falleçerom os escoldrinhadores 
e enqueridores no scrutinio  que 
enqueriam» (VC).

escudar, vb. (de escudo + -ar). Proteger 
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com escudo. Formas: scudãdoo (VC, 
1). Contexto: «e se poõe ante elle 
scudãdoo e guardãdoo se lhe outrẽ quer 
mal fazer» (VC).

escudeiro, subs. (do lat. tardio scutariu-m). 
Pajem ou criado de um cavaleiro. 
Formas: descudeiro (TC, 1); escudeiro 
(C, 1); escudeiros (HV, 2; C, 2); 
escudeyro (TC, 1); escudeyros (S, 1; 
HV, 3); scudeiros (VC, 1). Contextos: 
«se he peom trabalha por seer escudeyro 
e depois descudeiro trabalha por seer 
caualeyro» (TC); «seja fidalguo, 
çidadãao, caualeiro e escudeiro» (C); 
«E mãdou a tres escudeiros seus que a 
fossem buscar e lhe trouxessẽ a carne» 
(HV); «se he peom trabalha por seer 
escudeyro e depois descudeiro trabalha 
por seer caualeyro» (TC); «Ho que os 
caualeyros e escudeyros rrouban na gera 
justa nom ho deuẽ rrestitujr» (S); «nẽ 
husando de cauallos nẽ vijndo çercado 
de scudeiros mas demostrãdo em aquesto 
grande humildade e mãssidõ» (VC).

escudela, subs. (do lat. scutella-m). Tigela 
de madeira. Formas: escudelas (C, 1); 
escudella (VC, 2); scudella (VC, 1). 
Contextos: «Os que fizerem escudelas, 
gamellas, talhadores» (C); «Aquelle que 
mete comigo a maão na escudella ou 
bacio este me ha de traher» (VC); «Em 
aquella escudella e per aquelle copo ou 
vaso ou calez o meestre e senhor com 
seus discipollos» (VC); «Limpo deue 
seer aadedẽtro o callez e a scudella» 
(VC).

escudo, subs. (do lat. scutu-m). Arma 
defensiva de madeira ou metal que 
servia para aparar golpes de espada e de 
outras armas. Formas: escudo (VC, 11; 
EE, 9); scudo (VC, 3); scudos (VC, 1). 
Contextos: «a qual assy como escudo 
deue seer filhada cõtra os dardos e seetas 
da tẽptaçom em o tẽpo da tribullaçõ» 
(VC); «Sua verdade te emparara com 
escudo» (EE); grande bem he o jejuũ 
e como acerca do diaboo he huũ muy 

grãde scudo» (VC); «Cuja vida outrosy 
he comparada aa torre de Dauid que 
era fornida de mill scudos que tijnha 
dependurados» (VC).

escudrinhar, vb. O mesmo que escol-
drinhar. Formas: escudrinhar (EE, 1). 
Contexto: «se ha de creer fielmente e 
non escudrinhar com grande diligen-
cia» (EE).

escuita, subs. (regressivo de escuitar). 
Pessoa que escuta; inculca; espia. 
Formas: escuitas (VC, 1); escuyta 
(VC, 1); escuytas (VC, 4); scuytas (VC, 
2). Contextos: «Nũca spreitemos nem 
andemos a pooer escuitas aos outros» 
(VC); «o qual com medo staua aa porta 
defora como escuyta e como adiuinando 
e receando que auia de neguar Christo 
aodeãte» (VC); «forom afigurados per 
duas escuytas que em outro tempo 
andarom descobrindo e buscando a terra 
de promissam» (VC); «e por scuytar assy 
como scuytas e enculcas» (VC).

escuitador, subs. (de escuitado + -or). 
Aquele que escuta; ouvinte. Formas: 
escuytador (TC, 1). Contexto: «nom 
auiria hy maldizemte se nom ouuese 
maao escuytador» (TC).

escuitamento, subs. (de escuitar + -mento). 
O mesmo que escutamento: ato ou efeito 
de escutar. Formas: escuitamẽtos (EE, 
1); escujtamẽtos (EE, 1). Contextos: 
«en seus escuitamẽtos seeran tomados 
os maaos» (EE); «(os liura) da morte do 
fogo (nos seus escujtamẽtos etc.)» (EE).

escuitar, vb. O mesmo que escutar. 
Formas: escuita (VC, 2); escuitãdoo 
(VC, 1); escuitaras (EE, 1); escujtaua 
(VC, 1); escuyta (VC, 3; HV, 1); 
escuytaae (HV, 1); escuytam (EE, 
1); escuytao (VC, 1); escuytar (S, 1); 
escuytassem (HV, 1); escuytey (S, 2); foy 
escuitado (HV, 1); scuyta (VC, 2); scuytã 
(VC, 1); scuytando (VC, 1); scuytar 
(VC, 3); scuytaua (VC, 1); scuytauã 
(VC, 1). Contextos: «Aquelle que ouue 
as pallauras de deus e que escuita de 
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voontade aquelle que mãda» (VC); «o 
qual nõ escuita razoões de escusa» (VC); 
«e de star ãtre elle escuitãdoo» (VC); «e 
aquelle como a mym escuitaras» (EE); 
«E ajnda que o doestasse a cõpanha que 
escujtaua» (VC); «Acerca de terceira 
cousa cõ door e tristeza escuyta e ouue» 
(VC); «E escuyta e cree as pallauras 
que os meus discipollos te dirã» (HV); 
«Senhor escuytaae de coraçõ o sermõ 
deste sancto homẽ» (HV); «aos que non 
escuytam rezã» (EE); «E escuytao como 
se fallasse e dissesse» (VC); «lançar 
peitas, escuytar as cousas maas» (S); «E 
o emperador mãdou a todo o seu pouoo 
e a toda sua corte que escuytassem o 
sermõ de Sam Clemẽte» (HV); «mais de 
boamẽte ouuy e escuytey que as palauras 
que eram booas e honestas e proueitosas 
aa conçiemçia» (S); «e foy escuitado cõ 
grande deuoçõ do emperador e de toda 
sua corte» (HV); «e scuyta assy como 
se o tu visses e ouuisses» (VC); «cõsijrẽ 
aqui ajnda os que scuytã de bõa mẽte os 
maldizentes» (VC); «e scuytando suas 
palauras» (VC); «e por scuytar assy 
como scuytas e enculcas» (VC); «mas 
scuytauã aquellas marauilhas» (VC).

esculdrinhador, subs. O mesmo que 
escoldrinhador. Formas: sculdrinhador 
(VC, 1). Contexto: «Cauidate de seeres 
sculdrinhador e teer cujdado de saber a 
fazẽda» (VC).

esculdrinhar ,  vb.  O mesmo que 
escoldrinhar. Formas: esculdrinhar 
(VC, 1); sculdrinhã (VC, 1); sculdrinhar 
(VC, 1). Contextos: «Se tu pois nõ 
podes ou nõ as vagas de esculdrinhar 
todallas sanctas scripturas e os segredos 
dellas aue caridade» (VC); «e muy 
afficadamẽte e com grãde cuidado 
sculdrinhã as cousas diuinaaes» (VC); 
«e nũca se parte da cõpunçom ou de 
buscar ou sculdrinhar o que tem em 
sy» (VC).

esculpir, vb. (do lat. sculpere). Lavrar 
em materiais duros; cinzelar. Formas: 

escolpidas (C, 1). Contexto: «As quaes 
sejam assy pintadas em retauolos ou 
escolpidas em pedra e paao» (C).

escuma, subs. (do germânico skuma, 
pelo lat. medieval scuma-m). Espuma. 
Formas: scuma (VC, 1). Contexto: 
«e ferue per auareza: e faz scuma per 
luxuria» (VC).

escumar, vb. (de escuma + -ar). Espumar; 
deitar escuma. Formas: escumaua (VC, 
1). Contexto: «escumaua e apertaua os 
dẽtes» (VC).

escumunhão ,  subs.  O mesmo que 
excomunhão. Formas: escumunhõ (S, 
1); escumunhom (S, 1); escumunhon (S, 
1); scumunhoões (SG, 1). Contextos: 
«mãde sub pena de escumunhõ que 
descubra o que sabe» (S); «como o 
saçerdote nom deue descubrir o que 
lhe for rreuelado em confissom por 
escumunhom» (S); «nõ pode proçeder 
con escumunhon nen descubrilo» (S); 
«Som juizes e executores apostolicos 
destas scumunhoões e exequçoões 
dellas» (SG).

escuramente, adv. (de escuro + -mente). 
Encobertamente. Formas: escuramente 
(EE, 1). Contexto: «o velho testamẽto 
foy pubricado escuramente  sob 
emcubertas figuras» (EE).

escurecer, vb. (de escuro + -ecer). Tornar 
escuro; perder a claridade. Formas: 
escureçe (VC, 1; EE, 1); escureçẽ (RP, 
2); escureçeo (VC, 3); escureçer (RP, 
1); escureçerã (VC, 1); escureçerom 
(EE, 1); escureçidas (EE, 1); escurescera 
(EE, 1); escuriçido (EE, 1); scureçẽ 
(VC, 1); scureçer (VC, 1). Contextos: 
«na presença do mayor lume o menor 
escureçe» (EE); «Os olhos do aar 
empeçonhẽtado logo escureçẽ» (RP); «a 
vista escureçeo» (VC); «tal estio muytas 
vezes escureçẽ, ou pareçẽ escureçer os 
dias» (RP); «O sol e a lũa escureçerã e 
as strellas cayrã do çeeo» (VC); «por 
elle se escureçerom todollos benefiçios 
que forom na velha ley» (EE); «teem 
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as almas escureçidas» (EE); «O sol 
escurescera e a luũa nõ dara sua luz» 
(EE); «Assy meesmo ho sol escuriçido 
na sua morte» (EE); «em a vijnda do juyz 
se apaguam e scureçẽ aa dedẽtro» (VC); 
«O terçeiro he o signal de scureçer per 
desfazimẽto e mĩguamẽto de seu proprio 
louuor» (VC).

escurentar, vb. (de escuro + -entar). 
Escurecer; tornar escuro; perder a 
claridade. Formas: escurentã (VC, 1); 
escurentando (VC, 2); escurẽtado (VC, 
1); escurẽtarse (VC, 1); escurẽte (VC, 
1); escurẽtou (VC, 1); escurrẽtasse 
(VC, 1); foy scurẽtada (VC, 1); he 
escurentada (VC, 1); he escurentado 
(VC, 2); scurentadas (VC, 1); scurentarõ 
(VC, 1); scurẽtou (VC, 1); seer 
scorentada (VC, 1). Contextos: «mais 
se escurentã e atribulam os homẽs» 
(VC); «luxando e escurentando sua 
dignidade» (VC); «e o sol escurẽtado. a 
lũa escura e negra» (VC); «e nõ leixes a 
tua jmagem escurẽtarse em my» (VC); 
«e a parte escurẽte a sua dignidade e 
sanctidade» (VC); «Item nenbresse 
como elle cobrio e escurẽto[u] em sy 
a luminosa e clara face da ymagẽ de 
deus cõ pecados» (VC); «por tal que per 
esguardo delles escurrẽtasse a natureza 
da sua diuijndade» (VC); «e a virtude 
raçional foy scurẽtada» (VC); «E quando 
ella he escurentada segue e guaança 
desordinados padeçimentos» (VC); 
«por que em tom he escurentado o olho 
cõ fumo de soberba» (VC); «encobrem 
aas outras voontades vaguarossas e 
scurentadas» (VC); «E porque as treuas 
e a noite da jnfieldade scurentarõ e 
çarrarom todo o mundo» (VC); «e assi 
se scurẽtou ao apostolo» (VC); «ser 
ouciosa ẽsinar claramẽte e a vida seer 
scorentada» (VC).

escureza, subs. (de escuro + -eza). 
Escuridão. Formas: escureza (VC, 
1). Contexto: «e da terra sera tirado o 
pessume e abastura e escureza» (VC).

escuridade, subs. (do lat. obscuritate-m). 
qualidade de ser escuro; falta de luz; 
escuridão. Formas: escuridade (VC, 
15; EE, 19); escuridades (VC, 5; EE, 
1); scuridade (VC, 3); scuridades (VC, 
5). Contextos: «porque agora se partio 
a escuridade da nocte e das treeuas» 
(VC); «O sol se tornara em escuridade» 
(EE); «e entom forom feytas treeuas 
e escuridades per toda a terra» (VC); 
«assi como per espelho ẽ scuridade virõ 
Christo» (VC); «e hyasse para a nocte e 
pera as scuridades e pera a morte» (VC).

escuridão, subs. (do lat. obscuritudine-m). 
Falta de luz; trevas. Formas: escuridõ 
(VC, 4); escuridom (VC, 3); scuridõ 
(VC, 2); scuridom (VC, 1). Contextos: 
«e aquello em que nas treeuas e escuridõ 
do esqueeçimento errou» (VC); «a qual 
agora he sub nuuẽ e sta em escuridom» 
(VC); «Aleuãta te pois na tẽpestade e 
scuridõ da nocte» (VC); «Se o lume que 
em ti he for scuridom e treeuas» (VC).

escuro, subs., adj. (do lat. obscurus, a, um). 
Que não tem luz; obscuro; tenebroso; 
sombrio; encoberto. Formas: escura 
(VC, 3); escuras (S, 1; VC, 4; EE, 3); 
escuro (VC, 4; EE, 1); escuros (VC, 
1; EE, 1); scuras (VC, 5); scuro (VC, 
5). Contextos: «a lũa escura e negra» 
(VC); «Da a emtender que as coussas 
que erã escuras na ley velha nos forom 
abertas e declaradas na ley noua» (S); 
«descobrindolhe craramente as cousas 
escuras» (EE); «era tam cedo que ajnda 
fazia escuro» (VC); «tam bem teu corpo 
seera escuro» (EE); «Esta nuuẽ nom foy 
criada da questes vapores encubertos 
e escuros» (VC); «Que os corpos dos 
sanctos que agora som corruptiuees 
expressos pesados, e escuros resurgiram 
jmmortaaes» (EE); «cõtou lhes os tristes 
lugares das penas e as seedas scuras» 
(VC); «aquello que em a ley era mais 
scuro ou ẽcuberto» (VC); «em que 
veyo signal de tornar atraz e de se fazer 
scuro» (VC).
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escusa, subs. (regressivo de escusar). Ato 
ou efeito de escusar; desculpa; evasiva. 
Formas: escusa (VC, 22; C, 3); escusas 
(VC, 5); scusa (VC, 13). Contextos: «e 
por os infiees nõ teerem escusa do seu 
peccado» (VC); «mas nõ teẽ escusa» 
(VC); «nã podemos teer escusa passando 
taaes erros» (C); «que o faça sem a ello 
poer escusa» (C); «e nõ tenhã escusa 
dizendo que nõ sabem» (C); «Tiremos 
pois de nos as vaãs escusas e maas» 
(VC); «pode seer dicto o coraçõ do 
homẽ pecador cõ razoões e escusas» 
(VC); «nõ teuessem scusa de nõ darẽ 
offertas» (VC); «e por nõ teer scusa e 
auer empacho» (VC).

escusação, subs. (do lat. excusatione-m). 
Ato ou efeito de escusar; escusa; 
desculpa. Formas: escusaçã (EE, 2); 
escusaçõ (VC, 3; EE, 2); escusações 
(VC, 1); escusaçom (VC, 2; EE, 2); 
scusaçõ (VC, 4); scusaçom (VC, 1). 
Contextos: «agora nõ teẽ escusaçã 
do seu pecado» (EE); «e por tãto nõ 
auerã escusaçõ» (VC); «teuerã algũa 
escusaçõ disto» (EE); «nõ o abscõdas 
cõ escusações ou pelleações» (VC); «e 
logo depois daquesta vida cessara toda 
escusaçom de pecado» (VC); «nõ he 
esta ignorancia da verdade scusaçõ da 
pena» (VC); «entõ forõ todas gẽtes sem 
scusaçõ» (VC); «e tal ignorançia nõ tem 
scusaçom» (VC).

escusado, subs. (do lat. excusatu-m, part. 
passado de excusare). Desnecessário; 
dispensável. Formas: escusado (EE, 
2). Contexto: «Rogote que me ajas por 
escusado» (EE).

escusador, subs. (do lat. medieval 
excusatore-m). Aquele que se escusa; 
inocente. Formas: escusador (VC, 1). 
Contexto: «E porẽ disse que elle auia 
a Christo por escusador e sem culpa» 
(VC).

escusamente, adv. (de escuso + -mente). 
Discretamente; ocultamente; escusa-
damente. Formas: escusamente (VC, 

1); escusamẽte (VC, 1). Contextos: 
«por causa de orar mais escusamente e 
apartada e fora do arroydo da cidade» 
(VC); «Depois empero mudarõ elles 
aquelle cõselho porque acharõ aazo 
como se fosse preso escusamẽte per o 
seu discipollo» (VC).

escusar, vb. (do lat. excusare). Evitar; 
desculpar; eximir; isentar. Formas: 
auia escusado (VC, 1); descusar (EE, 
1); era escusado (S, 1); erã escusadas 
(VC, 1); erã scusadas (VC, 1); escusa 
(S, 1; VC, 8; C, 1; EE, 3); escusã (VC, 
1); escusaae nos (VC, 1); escusada (VC, 
1); escusadas (VC, 2); escusado (VC, 4); 
escusado he (VC, 1); escusados (VC, 2); 
escusãdose (VC, 1); escusam (VC, 4); 
escusamos nos (VC, 3); escusan (S, 1); 
escusando (VC, 3; EE, 1); escusando se 
(VC, 3); escusandose (VC, 1; EE, 2); 
escusandosse (VC, 1; EE, 1); escusar 
(S, 6; TC, 2; VC, 37; C, 2; EE, 3; RP, 
1); escusara (VC, 2); escusarẽ (VC, 1; 
EE, 1); escusarem (C, 1); escusarey (HV, 
1); escusaria (S, 1); escusarõ se (EE, 
1); escusarse (EE, 1); escusarsse (EE, 
1); escusas (VC, 2); escusase (VC, 1); 
escusaua (VC, 5; EE, 1); escuse (VC, 3; 
RP, 1); escusees (VC, 1); escuses (VC, 
2); escuso (C, 1); escusou (VC, 5; EE, 2); 
escusou o (VC, 1); escussa (S, 2; VC, 1); 
escussados ssom (S, 1); escussey (S, 1); 
escussou (S, 1); he escusada (S, 1; EE, 
1); he escusado (S, 1; VC, 3; EE, 1); he 
escussado (S, 1); sam scusados (VC, 1); 
scusa (VC, 3); scusaao (VC, 1); scusada 
(VC, 3); scusadas (VC, 1); scusado (VC, 
2); scusalla (VC, 2); scusallo (VC, 1); 
scusallos (VC, 1); scusam (VC, 2); 
scusando (VC, 1); scusao (VC, 1); scusar 
(VC, 27); scusara (VC, 2); scusaremos 
(VC, 1); scusaria (VC, 1); scusarse (VC, 
3); scusase (VC, 2); scusasse (VC, 1); 
scuse (VC, 1); scusẽ (VC, 1); scusem 
(VC, 1); scuso (VC, 1); scusou (VC, 
2); scusoua (VC, 2); scussa (VC, 4); 
scussar (VC, 3); scussarsse (VC, 1); seer 
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escusados (C, 1); seja escusado (VC, 
1); ser escussado (S, 1); sõ escusados 
(S, 3); som escusados (VC, 1; EE, 1); 
son escusadas (S, 1); son escusados 
(S, 3); son escussados (S, 1); sson 
escusados (S, 1); sson escussados (S, 
1); teẽ scusado (VC, 1). Contextos: 
«Porque elle auia escusado o britamẽto 
do sabado» (VC); «Todos juntamẽte 
começarõsse descusar» (EE); «como 
quer que a algũs pareçeria que era 
escusado pella neçesidade» (S); «e huso 
que daquellas cousas que a elles erã 
escusadas e sobejas» (VC); «e desta ley 
erã scusadas as molheres» (VC); «Ho 
duodeçimo que escusa e goarda» (S); 
«o dito quereloso se escusa dizẽdo» 
(C); «esta ygnorançia nõ os escusa na 
persecuçã de Christo» (EE); «e todos 
se escusã» (VC); «escusaae nos pois 
ou daae testimunho de nossas obras» 
(VC); «tal scritura fora muyto sobeja e 
escusada» (VC); «e por cõsolaçõ mas 
defendese aquella que se faz por outras 
razões escusadas» (VC); «nosso he 
aquello que tees perdido e escusado» 
(VC); «e que nõ senta que escusado he 
de trabalhar de cõprehender tã grãde 
cousa» (VC); «do qual se trabalhauã 
pareçer escusados e afastados» (VC); 
«nõ soomẽte respõder escusãdose mas 
ajnda ameaçando» (VC); «seguẽ as 
cousas daquelles que se escusam» (VC); 
«mas paguãdo nos o seruiço deuido 
escusamos nos das penas» (VC); «non se 
escusan porẽde de jejuũar» (S); «disselhe 
o senhor) escusando a Maria» (EE); «o 
qual nom se deffendia tam solamente 
escusando se per pallaura» (VC); 
«Escusandose por quanto Paulo era 
famoso na persecuçom contra Christo» 
(EE); «(daquelles homẽs) que nõ quiserõ 
vĩjr escusandosse» (EE); «Mays se tal 
necesidade nõ se podia escusar nem 
esquiuar» (TC); «nõ me pude escusar de 
cõpanhia de gẽte» (RP); «porque sesse 
escusara leixaromno» (VC); «por que 

quando quer que homẽ pode fazer algũa 
cousa por vya de prudẽçia humana para 
escusarẽ o prijgo» (EE); «e escusarem 
demandas antre os rectores das ygrejas» 
(C); «Mas empero por quãto esta terra he 
tam lõge eu vos escusarey o mais que 
eu poder» (HV); «nom serian legitimos 
nem os escusaria a ynorãçia dos padres» 
(S); «os cõuidados quãdo os chamarõ aa 
hora da çeea escusarõ se» (EE); «e todos 
juntamente começarom de escusarse» 
(EE); «Mas os que estauã muito longe 
podian escusarsse nas duas festas» 
(EE); «a quarta que te escusas e tiras da 
sanha» (VC); «porque per ignoscẽcia o 
escusase e fallase por elle» (VC); «mas 
aquella ygnorãçia nom os escusaua» 
(EE); «por tal que nẽhuum se escuse 
per jgnorança» (VC); «sentir estas 
cousas que escuse o sõno» (RP); «Nõ 
vos escusees vos. nẽ me diguaaes que 
som cousas difficiles e graues de fazer 
em aquello que nos mandaste» (VC); 
«(quando fores cõuidado) vay e nõ te 
escuses» (VC); «escuso de mays em 
particular vĩjr nem deçer a nehuã cousa, 
soomẽte em geeral vos emcomendo e 
rogo» (C); «E Maria cõ paciencia callou 
e sempre Christo a escusou» (EE); 
«nom achou em elle culpa e escusou o 
roguando» (VC); «a este tal escussa e 
nom se deue comfesar outra vez» (S); 
«escussados ssom do jejuũ» (S); «e sobre 
isto me escussey» (S); «e Jhesu Christo 
os escussou» (S); «a quen era rezõ de 
creer he escusada» (S); «he escusado 
do jejuũ» (S); «O quinto que homen 
he escussado de satisfazer dos pecados 
que ha fecto» (S); «E desta peendença 
tal ou arrependimento sam scusados 
sollamente os meninos paruoos e nõ 
outras pessoas» (VC); «o matrimonio 
cõtra a cobijça a qual tempera e scusa» 
(VC); «e ajnda se sentires algũa cousa 
que nõ seja bẽ feita nõ julgues ajnda asi o 
proximo. mas scusaao» (VC); «E Maria 
Magdanella seendo assy scusada por o 
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senhor» (VC); «mais necessarias sam 
dizemos que sam sobejas ou scusadas» 
(VC); «do qual pecado nõ acharas 
scusado e quite homem do mundo nem 
monge alguũ ou relligiosso» (VC); «A 
segunda razom segundo Beda e Jeronimo 
por scusalla de pena» (VC); «e scusallo 
de fazer por tal que se nõ percam os 
outros beẽs juntamẽte» (VC); «he mayor 
cousa que scusallos da morte» (VC); 
«E he argumento cõtra aquelles que se 
scusam de entrar em relligiõ» (VC); 
«spãtouse e com humildosa reuerença 
scusando disse (Senhor eu) que soõ de 
terra» (VC); «se o nõ podes scusar a obra 
scusao a entẽçõ» (VC); «nem se scusara 
de soportar e andar por terras stranhas 
muy alongadas e perijgosas» (VC); «E 
assy scusaremos o juizo de que aqui 
falla» (VC); «E assy como se nã scusaria 
alguũ de pagar aquelle dinheyro» (VC); 
«A quarta razom porque nom podessem 
os judeus scusarse por nom auerem 
noticia da vijnda de Christo» (VC); 
«Aquelle que em temor serue a deus 
scusase de auer a pena» (VC); «(e suas 
jrmaãs emuiarom messageyro a Jhesu) 
que scusasse elle da infirmidade» 
(VC); «saluo se por outra milhor cousa 
scuse esta de fazer» (VC); «Ouçãno de 
boõamente mas quando for dicto se tal 
cousa fezeres nõ se scusẽ da justa» (VC); 
«mas ay que muytos som oje que buscã 
vigayros que os scusem» (VC); «pareça 
que releuo e scuso a my do ẽcarrego» 
(VC); «Itẽ em aquelle que se scusou 
docemente» (VC); «sempre respondeo 
por ella e scusoua» (VC); «mas agraua 
os teus ou os faze mais graues que os dos 
outros e scussa os alheos» (VC); «assy 
como faria por scussar a morte do corpo» 
(VC); «melhor he scussarsse da cõtenda 
que teer ou posuir cousas que sejã aazo 
de demanda» (VC); «deuerem seer 
escusados da dita residẽçia perssoal» 
(C); «Porque Christo respõdera aos 
phariseus auẽdo seja escusado» (VC); 

«nõ pode ser escussado nẽ quitado» 
(S); «he tã apresurado e as jornadas 
tam grandes que non posan jejuũar 
sõ escusados» (S); «Da segũda .s. do 
benefiçio da obra muitos som escusados» 
(EE); «muytas pesoas son escusadas de 
jejuũs» (S); «Ho .xviij. sson escusados 
que non sejã titores nẽ curadores» (S); 
«quaees lauradores sson escussados de 
jejuũar» (S); «o ham mester que com os 
saãos que o teẽ scusado» (VC).

escusável, adj. (do lat. excusabile-m). 
Que pode ser escusado; desnecessário; 
dispensável. Formas: excusauel (VC, 
1); scusauees (VC, 1). Contextos: 
«Seja feito per ty excusauel aquello que 
te requeremos» (VC); «porque fossem 
feitos nom scusauees se elles nom 
creessem veendo o millagre» (VC).

escuso, adj. (do lat. absconsus, a, um, part. 
passado de abscondere). Escondido; 
oculto. Formas: escuso (VC, 2); scusos 
(VC, 1). Contextos: «a outro loguar 
mais escuso e mais secreto e seguro» 
(VC); «e poer em alguũ loguar secreto ou 
escuso» (VC); «ou em as scõdredalhas e 
lugares apartados e scusos ajũtamentos» 
(VC).

escuso 2, subs., adj. (regressivo de 
escusar). Escusado; desnecessário; 
dispensável. Formas: escusas (VC, 1); 
escuso (C, 1). Contextos: «Os cabellos 
pareçem cousas sobejas e escusas ao 
corpo» (VC); «nõ o auemos por escuso 
por que queremos que dee tal ordẽ» (C).

escutar, vb. (do lat. auscultare). Ouvir; 
prestar atenção. Formas: escutadas 
(VC, 1); escutar (S, 1); escutees (EE, 
1). Contextos: «Emtõ serã examinados 
e todas cousas bẽ escutadas do tẽpo que 
viuemos» (VC); «ouueste nojo da vida 
por escutar o trabalho» (S); «nõ escutees 
soomẽte a pallaura mas comprija por 
obra» (EE).

esfarrapado, subs. (do part. de esfarrapar). 
Maltrapilho; farroupilha. Formas: 
esfarrapados (C, 1). Contexto: «A quĩta 



367Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

he cobrir os nuus e esfarrapados» (C).
esfarrapar, vb. (de es- + farrapo + -ar; 

farrapo, do cast. antigo farapo, trapo). 
Fazer em farrapos; rasgar. Formas: 
esfarrapa (VC, 1); esfarrapãdo vos (VC, 
1); esfarrapados (VC, 2); esferrapado 
(VC, 1). Contextos: «A duodecima 
cousa que rõpe e esfarrapa ferindo as 
cousas naturaaes» (VC); «esfarrapãdo 
vos em vos reprehender e doestar» (VC); 
«quanto mais esfarrapados e nuus 
som tãto mais som oussados» (VC); 
«Vedes como sua cabeça he toda furada 
e todo seu corpo esferrapado e sua cara 
cospinhada» (VC).

esfolar, vb. (do lat. vulgar *exfollare). 
Tirar a pele a; explorar. Formas: 
esfollando as (VC, 1); esfollar (EE, 1); 
esfollassem (VC, 1); he esfollada (VC, 
1). Contextos: «matando animallias e 
esfollando as» (VC); «elles nõ curauã do 
seruiço de deus mas de esfollar ho pouoo 
por jndustrias muy cuydadas» (EE); «Itẽ 
se tu desses o teu corpo a queymar como 
fez sam Lorẽço e que o esfollassem assy 
como fez sam Bartollomeu» (VC); «que 
he esfollada e o coyro fica ao senhor e as 
carnes derriçã e comem os caẽs» (VC).

esforçadamente, adv. (de esforçado 
+ -mente) .  De modo esforçado. 
Formas: esforçadamente (VC, 2; EE, 
1); esforçadamẽte (VC, 3; EE, 1). 
Contextos: «Esforçadamente pois 
obraae» (VC); «nõ consintindo aos 
seus emganos porque pequẽ ante 
esforçadamente lhe resistem» (EE); «per 
justiça obramos esforçadamẽte» (VC); 
«os quaaes pellejando esforçadamẽte 
cõquistarom terras e cidades» (EE).

esforçado, adj. (do part. de esforçar). 
Corajoso; forte; diligente. Formas: 
esforçada (VC, 1); esforçado (VC, 5; 
EE, 1); esforçados (S, 1; VC, 1; EE, 
3). Contextos: «e a grandeza desta 
dampnaçom esforçada sobre os filhos 
dos homẽs de mal em peyor» (VC); 
«claramẽte se via. como principe muj 

esforçado» (VC); «assy como rijo e 
esforçado» (VC); «Em aquelles dias o 
muy esforçado varom Judas Machabeo 
feyto seu ajũtamento» (EE); «pela 
forteleza esforçados, pella piedade 
missericordiosos» (S); «daquelles que 
som esforçados e vallẽtes» (VC); «aos 
quaaes oje fez tam esforçados que per 
elles sobjugou a sy a todo o mundo» 
(EE); «forõ esforçados na guerra» (EE).

esforçar, vb. (de es- + forçar). Animar-
se; tomar vigor; fortalecer. Formas: 
desforçar (TC, 1); esforça (S, 7; VC, 
13; EE, 2); esforçã (TC, 2; VC, 1; C, 
1); esforça te (VC, 1); esforçaao (VC, 
1); esforçada (VC, 1); esforçado (VC, 
2); esforçãdo (S, 1); esforçados (VC, 
3); esforçãdose (VC, 1); esforçalo (S, 
1); esforçam (VC, 1); esforçamdo (VC, 
1); esforçamos (VC, 1); esforçamos nos 
(VC, 1); esforçando (TC, 1); esforçao (S, 
1); esforçar (VC, 6); esforçar se (VC, 1); 
esforçar te as (VC, 1); esforçara (VC, 1); 
esforçaras (VC, 1); esforçares (VC, 1); 
esforçarom (EE, 1); esforçarse (EE, 1); 
esforçarte as (VC, 2); esforças (VC, 1; 
EE, 1); esforçase (VC, 1); esforçassem 
(VC, 2); esforçate (VC, 2; HV, 1); 
esforçaua (VC, 7; EE, 2); esforçauã 
(VC, 1); esforçauam (VC, 3; EE, 1); 
esforçauas (VC, 1); esforçay (EE, 1); 
esforce (S, 1); esforçe (S, 2; VC, 6); 
esforçem (VC, 1); esforçemos (VC, 
2); esforçemos nos (VC, 1); esforçes 
(VC, 1); esforçese (S, 1); esforçesse 
(VC, 1); esforçou (VC, 5; EE, 2); foy 
esforçada (VC, 1); sera esforçada (VC, 
1); sforçado (VC, 1); sforçese (VC, 1). 
Contextos: «deuemus desforçar quanto 
podermos pera gardar os mandamẽtus 
de Deus» (TC); «e esforça o coraçon 
e ho vinho o allegra» (S); «Outrosy sõ 
alguũs que nos dias dos domĩgos ou 
festas se esforçã de cõprir os pecados 
que pela somana nõ poderõ cõprir» 
(TC); «esforça te tu outrosi agora que 
se chegua ao ynuerno» (VC); «esforçaao 
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que queira seer forte e soportar a morte» 
(VC); «porque entõ sta a hydade do 
barom esforçada e comprida» (VC); 
«e por exemplo da morte de Christo 
animado e esforçado e mouido per sua 
virtude e esforço» (VC); «A terçeira 
he dos flacos que se vam esforçãdo e 
para estes he o corpo de Deus» (S); 
«mas seẽdo cõfortados e esforçados 
per aqueste pam» (VC); «quis por 
certa cousa cõdesçẽder aa malicia dos 
phariseos esforçãdose de os demouer» 
(VC); «E deue o saçerdote muitas uezes 
uisitar ao que se lhe confesa pera ver 
como continua a cõfison e esforçalo» 
(S); «E assy meesmo agora aquelles se 
esforçam crucificar ajnda» (VC); «E per 
sua paciencia armamdo e esforçamdo a 
nos» (VC); «e se esforçamos e fazemos 
seer firmes em o amor de çima aquelles 
que som fracos» (VC); «e esforçamos 
nos cõ Jesu de passar o mar» (VC); 
«Pequey ueendo os meus proximos 
tristes e descõsolados e nõ os cõsolãdo 
nẽ esforçando nẽ rogãdo a Deus por 
elles» (TC); «Ho oytauo esforçao. 
Ho nono sustẽno pera bẽ obrar» (S); 
«e como principe antre os caualleiros 
por os esforçar» (VC); «e esforçar se 
de vijnr em mais alta e perfeita vida» 
(VC); «esforçar te as a tomar mayor 
firmeza» (VC); «e esforçara e sentirsea 
mais aleuiado e descarreguado» (VC); 
«tu te esforçaras de sobir a outra mais 
alta e melhor e mais perfeita» (VC); 
«faze oraçõ e trabalhate de te esforçares 
e trabalhares» (VC); «os judeus se 
esforçarom a destruyr a ffe cathollica» 
(EE); «quanto pode esforçarse aa 
perfeiçom» (EE); «esforçarte as se fores 
sabedor a percalçar mais as virtudes» 
(VC); «non te esforças a geerar filhos 
pera Christo» (EE); «e depois que for 
criada esforçase e depois que for forte 
acabasse e fazesse perfeita» (VC); 
«e que esforçassem huũs aos outros» 
(VC); «e esforçate de lhes aparelhar 

que coymã e de os seruir» (VC); «o qual 
lhe disse leuãta te e esforça[te] raynha» 
(HV); «e Saulo entam se esforçaua 
mais e confundia aos Judeus» (EE); 
«per que se elles esforçauã encobrir e 
esconder a rresurreyçõ» (VC); «Mas 
esforçauam em estoruallo dizẽdo que 
era feyto em virtude do dyaboo» (EE); 
«tu que aa primeyra te esforçauas e 
trabalhauas de o liurar per dereyto» 
(VC); «E disselhes, esforçay de entrar 
pella porta apertada» (EE); «A primeira 
he que sse esforce na verdade» (S); 
«mas a võtade sse esforçe en a ffe da 
sancta tryndade» (S); «por tal que per 
cõparaçõ dos maaos se esforçem mais a 
bem» (VC); «Em aquesto entretanto nos 
esforçemos todos» (VC); «trabalhemos 
nos e esforçemos nos de vençermos 
com sua ajuda» (VC); «e que cõfirmes 
e esforçes na fe os fracos» (VC); 
«fazede muy fortemẽte e esforçese voso 
coraçon» (S); «Recõtelhe seu tormẽto e 
esforçesse quanto possa a auer lagrimas» 
(VC); «çingyo de forteleza seus lõbos e 
esforçou seu braço» (EE); «seja ẽtẽdido 
que ẽ ho tẽpo que a synagoga viueo e 
foy esforçada entã a ygreja ja foy posta ẽ 
trabalho» (VC); «porque sera esforçada 
e aalem do que seriamos dignos» (VC); 
«outrosy seja ajudado e sforçado pera 
cõprillas» (VC); «mas sforçese o spiritu 
por buscar a vida» (VC).

esforço, subs. (regressivo de esforçar). 
Emprego de força; diligência; trabalho. 
Formas: esfforço (EE, 1); esforço (S, 
8; VC, 33; EE, 7); esforços (VC, 1); 
sforço (VC, 2). Contextos: «por esfforço 
e desejo das cousas eternaaes» (EE); 
«contra a qual fraqueza este sacramẽto 
da este esforço» (S); «pera preegar con 
esforço e effeyto o euangelho» (EE); 
«E porque tres esforços que teemos de 
auella» (VC); «com todo seu sforço se 
trabalha toruar o homẽ» (VC).

esfragalhar, vb. (de es- + fragalho + 
-ar; fragalho, ou frangalho, talvez do 
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lat. medieval franga, franja). O mesmo 
que esfrangalhar: dilacerar; rasgar. 
Formas: fossem esfragalhadas (VC, 1). 
Contexto: «que fossem esfragalhadas as 
virtudes e louuores» (VC).

esfregar, vb. (do lat. tardio exfricare, por 
effricare). Friccionar; roçar. Formas: 
esfregou (VC, 1); esfreguadas (VC, 1); 
esfreguallas (VC, 1). Contextos: «e 
esfregou e vntou lhe os olhos» (VC); 
«as quaaes esfreguadas antre as maãos 
teẽ sabor de mel» (VC); «e esfreguallas 
antre as maãos e debulhallas» (VC).

esfriamento, subs. (de esfriar + -mento). 
Ato ou efeito de esfriar; arrefecimento. 
Formas: esfriamẽto (VC, 2). Contextos: 
«e per a gota da augoa se entẽde huũ 
pouco de esfriamẽto ou refresco de 
misericordia» (VC); «e nõ pode seer sẽ 
trager de dẽtro ẽ si grãde esfriamẽto e 
negligẽçia» (VC).

esfriar, vb. (de es- + frio + -ar). Tornar 
frio; arrefecer. Formas: esfria (S, 1); 
esfriãdo se (VC, 1); esfriassem (VC, 1); 
esfriese (VC, 1). Contexto: «e por sua 
friura nos esfria da quẽtura da cubiça» 
(S); «empero esfriãdo se açerca da fim 
do mũdo» (VC); «e depois vntauãlhes 
as cabeças cõ vnguẽtos que esfriassem 
o esquẽtamẽto» (VC); «esfriese ou 
apaguesse em vos a enueja» (VC).

esgar, subs. (do francês antigo esgart). 
Trejeito. Formas: esguar (VC, 1). 
Contexto: «eu peço que o esguar dos 
meus olhos» (VC).

esgradamento, subs. (de esgradar + 
-mento; esgradar, de es- + grado + -ar). 
Ato ou efeito de esgradar; desagrado; 
desprazer. Formas: esgradamẽto (VC, 
1). Contextos: «Agustinho diz. que 
o esgradamẽto de Christo em Pedro 
nom foy outra cousa. se nõ memoria 
e conhoçimẽto das vezes que negara o 
senhor» (VC).

esguardador, subs. (de esguardado + 
-or). Aquele que esguarda; guardador. 
Formas:  esguardador  (VC,  1) . 

Contexto: «Senhor Jesu Christo bõo 
meestre esguardador dos coraçoões e 
conhoçedor dos segredos» (VC).

esguardamento, subs. (de esguardar + 
-mento). Ato ou efeito de esguardar; 
resguardo; compostura; discrição. 
Formas: esguardamento (VC, 7); 
esguardamentos (VC, 1); esguardamẽto 
(VC, 3); esguardamẽtos (VC, 1); 
sguardamento (VC, 2); sguardamẽto 
(VC, 1). Contextos: «Era doçe no 
esguardamento. gracioso na falla» 
(VC); «eu me cauide das minhas 
cobijças e dos meus esguardamentos 
maaos» (VC); «Amergeo os olhos ẽ a 
tera por tal que do esguardamẽto nõ 
ẽpachasse e ouuesse grãde vergonha 
aquella que era acusada» (VC); «Jejũem 
pois os olhos dos argulhosos e guarridos 
esguardamẽtos e de toda cobijça» 
(VC); «e em este prazer dos angeos per 
consijraçõ e sguardamento de ffe» (VC); 
«porque a poonba tẽ blandos olhos e 
doçe sguardamẽto» (VC).

esguardar, vb. (de es- + guardar). Guardar; 
resguardar; acautelar; aguardar. Formas: 
esgoarda (TC, 1); esguarda (VC, 25); 
esguardã (VC, 2; RP, 1); esguardaae (VC, 
2); esguardãdo (VC, 4; C, 1); esguardalla 
(VC, 1); esguardam (VC, 1); esguardando 
(VC, 3; C, 1); esguardandoo (VC, 1); 
esguardao (VC, 1); esguardar (VC, 28); 
esguardara (VC, 1); esguardares (VC, 1); 
esguardarõ (VC, 2); esguardarse (VC, 2); 
esguardas (VC, 1); esguardasse (VC, 1); 
esguardaste (VC, 2); esguardaua (VC, 
1); esguardauã (VC, 3); esguardauam 
(VC, 2); esguardauao (VC, 1); esguarde 
(VC, 1); esguardẽ (VC, 2); esguardem 
(VC, 1); esguardes (VC, 1); esguardou 
(VC, 8); seẽdo esguardados (VC, 1); 
seer esguardado (VC, 1); sguarda (VC, 
4; RP, 1); sguardam (VC, 1); sguardar 
(VC, 1); sguardara (VC, 1); sguardauã 
(VC, 1); sguarde (VC, 1); sguardou 
(VC, 1); tenha esguardado (VC, 1). 
Contextos: «Deus esgoarda mays o 
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coraçom que as obras» (TC); «e mais 
pessa elle e mais esguarda ẽ a penitẽcia» 
(VC); «soomẽte esguardã as ourinas» 
(RP); «Esguardaae quanto quis deus 
que de voontade e deuoçõ fosse de nos 
louuada» (VC); «nõ esguardãdo que se 
lhe sam cõçedidas as administrações de 
seus benefiçios» (C); «os teus olhos ajã 
prazer de esguardalla» (VC); «como 
outrosy esguardam aquelles muy altos 
vigiadores» (VC); «Nẽ esguardando 
como de dereito sam obrigados a fazer 
pessoal residençia nellas» (C); «e 
esguardandoo pyadosamẽte o fezeste 
chorar amargosamente sua culpa» (VC); 
«Esguardao tu agora bẽ como elle hya 
quando o leuauam» (VC); «nunca som 
auõdados ou fartos de o esguardar» 
(VC); «e Pedro conhocendo que o 
senhor o esguardara» (VC); «A qual se 
tu esguardares com diligencia. nom ha 
hy de virtude cousa» (VC); «Aquelles 
que bem esguardarõ que spinhas som 
aquellas» (VC); «achar que esguardarse 
verdadeiramente nõ fingida» (VC); 
«O benigno Jhesu que nõ esguardas 
as pessoas dos homẽs e todos speras» 
(VC); «e esguardasse os preceptos de 
Christo» (VC); «e com aquelles olhos 
misericordiosos cõ que esguardaste a 
Pedro» (VC); «sempre esguardaua a 
terra e gloria cellestrial» (VC); «Oo 
quanto de boa voõtade a esguardauã» 
(VC); «e querẽdoo coymar esguardauam 
se curaria em os sabados» (VC); «e 
ella esguardauao todo cõ dilligẽcia» 
(VC); «e façamos oraçom que elle em 
nos esguarde e nos ajude» (VC); «mas 
que esguardẽ aquellas que hã de durar 
pera sempre» (VC); «porque vejam e 
esguardem a tua leda façe» (VC); «que 
esguardes todas tuas antradanhas» 
(VC); «E como o teue esguardou o 
menino que staua no collo ou reguaço da 
madre» (VC); «mas seẽdo esguardados 
e justos do senhor juyz» (VC); «E 
diz mais que cõ diligencia deue seer 

esguardado» (VC); «mays dereytamente 
fere e sguarda aquelle ou aqueloutro» 
(RP); «aquellas que sguardam a nossa 
humana natura em comuũ» (VC); «por 
aazo de sguardar as cousas que leixou» 
(VC); «de auer mester estas cousas que 
sguardara» (VC); «e cõ toda entençã e 
prõptidom da voontade sguardauã em 
elle» (VC); «de guisa que eu sguarde os 
lirios do cãpo» (VC); «porque sguardou 
humildade da sua serua» (VC); «e a que 
ella tenha esguardado seja dampnado» 
(VC).

esguardo, subs. (regressivo de esguardar). 
Ato ou efeito de esguardar; resguardo; 
respeito; consideração. Formas: 
esguardo (VC, 18). Contextos: «por tal 
que per esguardo delles escurrẽtasse a 
natureza da sua diuijndade» (VC); «esto 
he quãdo alguẽ por esguardo de Jhesu 
poõe em obra aquelle bem que entẽde» 
(VC); «e guaãçauã o dinheiro da gẽte 
sob esguardo e teençom do seruiço de 
deus» (VC).

esmagar, vb. (do lat. medieval smacare). 
Calcar; esmigalhar; triturar; abater. 
Formas: esmaga (VC, 1); esmagã (VC, 
1); esmagẽ (TC, 1); esmagua (VC, 1); 
esmaguãdo (VC, 1); esmaguares (VC, 1). 
Contextos: «o qual nõ esmaga alguẽ dira 
ouue fame e nõ me deste a comer» (VC); 
«aa qual os soberbos se ferẽ e topã ou se 
esmagã» (VC); «que os trilhẽ e esmagẽ 
e façã deles estrabaria e esterco» (TC); 
«e assy a emueja aparta e esmagua as 
virtudes dos outros» (VC); «logo assy 
como esmaguãdo a cabeça do drago» 
(VC); «e se esmaguares os paruoos de 
Babylonia aa pedra» (VC).

esmaralda, subs. (do grego σμάραγδος, 
através do lat. smaradgus, pelo francês 
antigo esmeralde). O mesmo que 
esmeralda: pedra preciosa de cor verde. 
Formas: esmaralda (VC, 4). Contextos: 
«O terçeyro cõselho que he castidade se 
entende a pedra esmaralda» (VC).

esmarrecer, vb. (de esmarrir + -ecer; 
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esmarrir, do frâncico marrjan, pelo 
francês antigo esmarrire). Esmorecer; 
desalentar. Formas: esmarrecia (VC, 
1). Contexto: «aquelles eram judeus e 
queriã enfamar o senhor. que bugiaua ou 
que esmarrecia e chamaua Helyas em 
sua ajuda» (VC).

esmastruçar, vb. (talvez relacionado com 
estroçar, este de troço). O mesmo que 
esmatruçar ou esmartuçar: esmagar; 
pisar; destroçar. Formas: smastruçar 
(VC, 1). Contexto: «e porẽ na sua 
cabeça se deue matar e smastruçar» 
(VC).

esmerado, adj. (do part. de esmerar, este 
do lat. medieval exmerare, purificar). 
Primoroso; perfeito; belo. Formas: 
esmeradas (VC, 1); esmerado (EE, 1). 
Contextos: «pervẽtura tijnha algũas 
esmeradas e louçãas» (VC); «nũqua 
natura pode nem podera jamais fazer 
com todas suas forças tam esmerado e 
perfeito» (EE).

esmoer, vb. (de es- + moer). Triturar; 
desfazer. Formas: esmuydo (VC, 1). 
Contexto: «e partindose pouco e pouco a 
neuoa dos peccados e esmuydo ho humor 
da jnfieldade» (VC).

esmola, subs. (do grego ™λεημοσύνη, pelo 
lat. eleemosynae, arum). O que se dá 
por caridade aos necessitados. Formas: 
desmola (S, 1); desmolla (S, 1); esmola 
(S, 114; TC, 3; EE, 1); esmolas (S, 14; 
TC, 3; VC, 1; EE, 1); esmolhas (VC, 
2); esmolla (S, 4; TC, 1; VC, 65; EE, 
16; C, 2); esmollas (TC, 3; VC, 32; 
C, 6; EE, 15); smola (VC, 3); smolas 
(VC, 1); smolla (VC, 26); smollas (VC, 
13). Contextos: «Tres maneiras som 
desmola» (S); «quantas maneiras ssom 
desmolla» (S); «alguũ poderia duuidar 
sse dar esmola he mãdamẽto de Deus» 
(S); «Melhor he fazer peẽdẽça que dar 
esmola» (TC); «e por esto as dizimas 
e as ofertas que sõ da sãcta eigreia que 
erã esmolas dos pobres sõ feitas roubos 
e esbulhos» (TC); «e aynda de todallas 

missas e oraçoões e esmolas e de todallas 
ajudas» (EE); «nom quer dar esmolhas» 
(VC); «A .ix. se da de boamente esmolla 
aos pobres» (TC); «a esmolla a muitos 
se deue fazer (e deu aos proues) nõ a 
chocarreiros e a outras pessoas que nõ ho 
mereçẽ» (EE); «E por esto nunca cessam 
de apanhar esmollas per õde quer que 
podem» (TC); «porque quando jejuũ ou 
faço oraçõ ou smola que nom me glorie 
de dentro» (VC); «mas que husemos de 
jejuũs e de oraçoões e smolas» (VC); «ou 
quando demoue a alguẽ que faça oraçõ 
e smolla» (VC); «A terceyra pija he de 
dar das smollas» (VC).

esmolar, vb. (de esmola + -ar). Dar aos 
necessitados. Formas: esmolãdo (TC, 
1); esmole (TC, 1). Contextos: «Pequey 
nõ pagando bẽ as dizimas a Deus, 
outrosy nõ esmolãdo nẽ partindo coos 
pobres aquelo que me Deus deu» (TC); 
«digalhe que ieiũe e que esmole e que 
faça boas obras» (TC).

esmoleira, subs. (de esmola + -eira). Caixa 
das esmolas; alforge onde se guardam 
as moedas. Formas: esmolleira (VC, 
1). Contexto: «nem queiras ençarrar 
o teu coraçom em esmolleira de pouco 
vallor e mesturallo ally cõ os dinheiros 
da prata» (VC).

esmorecer, vb. (segundo uns do lat. 
emorescere, freq. de emori; segundo 
outros de esmorir + -ecer). Afrouxar; 
perder a força; desalentar. Formas: 
esmoreçer (RP, 1); esmorecida (VC, 1); 
esmoreçida (HV, 1); esmorreçeo (VC, 1); 
foy esmoreçido (VC, 1). Contextos: «e 
se sangre atee esmoreçer» (RP); «Entom 
ella esmorecida e quasi morta cayo antre 
os braços da Magdallena em terra» (VC); 
«Quãdo a raynha ouuio as pallauras de 
Clarissa de grãde espãto cayo em terra 
esmoreçida» (HV); «e nẽ per aquesto 
esmorreçeo nẽ desperou» (VC); «mais 
que foy esmoreçido e nõ morto» (VC).

espaçar, vb. (do lat. spatiare). Dilatar; 
ampliar; demorar. Formas: espaçãdo 
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(RP, 1). Contexto: «de sy lançar andãdo 
ou espaçãdo huũ pouco» (RP).

espacificar ,  vb.  (do lat.  medieval 
specificare). O mesmo que especificar: 
indicar. Formas: espaçificando (S, 1). 
Contexto: «nom espaçificando perssoas 
algũas» (VC).

espaciosamente, adv. (de espacioso + 
-mente). O mesmo que espaçosamente: 
demoradamente. Formas: spaciosamẽte 
(VC, 1). Contexto: «Cõsijra pois bẽ 
aquesta molher e a sua deuoçõ e penssa 
em estas cousas bẽ e spaciosamẽte» 
(VC).

espacioso, adj. (do lat. spatiosus, a, um). 
Extenso; largo; espaçoso. Formas: 
espacioso (VC, 1); spaciosa (VC, 1). 
Contextos: «que he regno espacioso e 
grãde» (VC); «a largura da terra que he 
spaciosa e grande» (VC).

espacioso 2, adj. O mesmo que especioso. 
Formas: espaciosas (VC, 1). Contexto: 
«e faziã as cousas muy espaciosas e 
saborosas ou fremosas» (VC).

espaço, subs. (do lat. spatiu-m). Extensão 
indefinida; área; duração. Formas: 
despaço (C, 1); espaaço (S, 1; C, 1; 
EE, 2); espaço (S, 6; VC, 12; EE, 9; 
RP, 1); spaço (VC, 67); spaços (VC, 
1). Contextos: «por ysso lhes damos 
despaço a que esto façam» (C); «nõ 
deue aver espaaço antre huũa palaura e 
outra» (S); «ou aynda que ho aguardem 
he per tam pequeno tempo espaaço 
que ho dito abade nom sse pode tam 
tostemente reuoluer» (C); «e esta huũ 
pouco de espaço e sygnifica ho espaço 
en que Jhesu Christo fez oraçon» (S); 
«em aquelle espaço de tempo muyto 
ameude lhes apareçeo» (EE); «suba 
huũ boõ espaço sobre o nosso orizonte» 
(RP); «staua de Jherusalẽ per spaço 
de quynze stadios» (VC); «E aquestes 
spaços neuoẽtos do aar vẽtoso (e a terra 
passarã)» (VC).

espaçoso, adj. (do lat. spatiosus, a, um). 
Amplo; largo. Formas: spaçosa (VC, 3); 

spaçoso (VC, 2). Contexto: «cousa he 
larga e spaçosa» (VC); «porque largo he 
o caminho e spaçosa he a porta» (VC); 
«como elle he spaçoso de voontade» 
(VC); «andarem per o camjnho largo e 
spaçoso» (VC).

espada, subs. (do grego σπάθη, pelo lat. 
spatha-m). Arma formada por uma 
lâmina comprida em metal de dois gumes 
com resguardo para o punho. Formas: 
despada (VC, 1); espada (TC, 3; VC, 
15; HV, 7); espadas (C, 1); spada (VC, 
11); spadas (VC, 7). Contextos: «nõ 
foy segura de perseguidores despada» 
(VC); «Eu nõ uiin meter paz na terra 
mas espada» (TC); «por vingãça dos 
maleficios e defensom ou liuramẽto da 
terra tomã a espada» (VC); «e para seus 
caminhos lhe damos logar que possam 
trazer espadas» (C); «e ajnda que 
viessem spada. fogo ou ferro» (VC); «nẽ 
veeras darredor delle spadas ou lanças 
luzẽtes» (VC).

espadão, subs. (de espada + -ão). Espada 
grande. Formas: spadões (VC, 1). 
Contexto: «os quaaes propriamẽte som 
chamados spadões» (VC).

espadar, vb. (de espada + -ar). Cortar 
ou ferir com a espada. Formas: som 
spadados (VC, 1). Contexto: «espada 
que he arma de ferro cõ a qual som 
spadados» (VC).

espádua, subs. (do lat. spatula-m, ramo de 
palmeira). Ombro. Formas: espadoas 
(S, 8; HV, 1; RP, 1). Contextos: «poer 
crisma ençima da cabeça e ho olio 
nos pectos e antre as espadoas» (S); 
«e passou lhe aas espadoas e logo 
cayo morto em terra» (HV); «E se 
polla ventura for açerca das espadoas, 
mĩguaras o sangue cõ ventosas» (RP).

espalhar, vb. (de es- + palha + -ar). 
Disseminar; estender. Formas: espalha 
se (RP, 1). Contexto: «emtõ a peçonha 
espalha se per os mẽbros» (RP).

espantado, adj. (do part. de espantar). 
Admirado; maravilhado. Formas: 
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espantado (VC, 2; EE, 1); espantados 
(VC, 2; EE, 5); espãtada (EE, 1); 
espãtadas (VC, 2); espãtado (VC, 1; 
EE, 1); espãtados (HV, 1; VC, 1; EE, 
3); spantada (VC, 3); spantadas (VC, 
3); spantado (VC, 4); spantados (VC, 
9); spãtada (VC, 3); spãtado (VC, 
3); spãtados (VC, 7). Contextos: «E 
nom embarguãdo que Pedro como 
homẽ espantado nom sabia a que dizia 
em esto» (VC); «Mas elles toruados 
e espantados cuydauam veer huũ 
spiritu» (EE); «deuerã marauilhar se 
e estar espantados» (VC); «E os que 
o acõpanhauam estauã espantados 
em ouuir a voz e non veer a homem 
do mũdo» (EE); «(Foy confusa.) Lyra 
.s. espãtada e marauilhada» (EE); «e 
seẽdo nojosas e quebrãtadas espãtadas 
daquello que virõ» (VC); «E Saulo 
tremendo e espãtado disse» (EE); 
«vinhã assi espãtados» (HV); «Ca elle 
e os que estauã cõ elle erã espãtados 
e marauilhados dos peixes que auiã 
tomado» (EE); «per a qual Maria 
staua spantada per millagre» (VC); 
«virom outro angeo star aa deestra do 
sepulcro de Jesu cuberto de stolla brãca 
e ficarom spantadas» (VC); «E Pedro 
spantado ajnda de tãta humildade e 
inclinaçom do filho de deus» (VC); 
«todos os discipollos spantados do temor 
(fugerom e o leixarom.)» (VC); «como 
staua spãtada do temor que avia do seu 
muyto amado filho» (VC); «sta spãtado 
como se ouuesse algũa nouidade» (VC); 
«Outrosi todollos outros erã spãtados 
e cheos de cuydaçoões desuayradas» 
(VC); «por veerẽ e entẽderẽ tã grãde 
sabedoria ficarõ spãtados» (VC).

espantamento, subs. (de espantar + 
-mento). Ato ou efeito de espantar; 
e s p a n t o ;  a s s o m b r o .  F o r m a s : 
spantamento (VC, 1). Contexto: «porque 
o maao continua em seu spantamento» 
(VC).

espantar, vb. (talvez do lat. vulgar 

*expaventare, este de expavere). 
Assustar; infundir receio; maravilhar. 
Formas: espanta (VC, 1); espanta me 
(VC, 1); espantando (EE, 1); espantar 
(TC, 1; VC, 1; EE, 2); espantarom (EE, 
1); espantaua (EE, 1); espantauã (EE, 
1); espantauam (EE, 1); espantauam 
se (VC, 1); espantees (EE, 1); espantes 
(EE, 2); espantou (EE, 2); espãtandoos 
(VC, 1); espãtar (S, 1); espãtara (VC, 
1); espãtarom (EE, 1); seer spamtado 
(VC, 1); spanta (VC, 3); spanta te (VC, 
1); spantãdose (VC, 1); spantando (VC, 
1); spantar (VC, 7); spantarem (VC, 
1); spantarom (VC, 1); spantaromse 
(VC, 1); spantas (VC, 1); spantassem 
(VC, 3); spantauam (VC, 1); spante 
(VC, 1); spantou (VC, 1); spãta (VC, 
1); spãtam (VC, 1); spãtar (VC, 3); 
spãtara (VC, 2); spãtarẽ (VC, 1); spãtate 
(VC, 1); spãtaua (VC, 1); spãte (VC, 
2); spãtẽ (VC, 1); spãtouse (VC, 1). 
Contextos: «Nem se espanta a alma 
emtõ sem causa» (VC); «Espanta me 
a mjnha vida» (VC); «(Derribado no 
chaão.) espantando e marauilhado» 
(EE); «E o sacerdote em parte o deue 
a cõfortar, e em parte espantar pera se 
confessar bem compridamẽte» (TC); 
«non se espantarom fazendo deos este 
synal» (EE); «por que de seus olhos e 
de seu rostro saya hũa claridade que os 
espantaua tanto» (EE); «e todos os que 
o ouuian se espantauã de sua prudẽçia 
e repostas» (EE); «E espantauam se 
dizendo» (EE); «E espantauam se as 
cõpanhas» (VC); «nom vos espantees» 
(EE); «Quãdo ouuirdes pellejas e 
discordias nõ vos espantes» (EE); 
«Porem os que espantou com a pallaura 
confirmou com o millagre» (EE); «per 
cõseguinte os demoue espãtandoos cõ 
os pecados e crimẽs» (VC); «A quarta 
por espãtar o diabo» (S); «podera seer 
que espãtara a hydade do mũdo» (VC); 
«empero huũas molheres das nossas 
nos espãtarom que forom ante do dia 
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ao muymẽto» (EE); «Nom posso seer 
spamtado per a multidom dos pecados» 
(VC); «porque o angeo boo no começo 
spanta cõ o seu splandor» (VC); «Se os 
desprezas spanta te quando os ajuntares 
ou tirares da maçaroca» (VC); «E 
partirõse marauilhados spantãdose de 
aquello assy acõteçer» (VC); «mudando 
subitamente ou spantando a voõtade da 
quelles sanhudos» (VC); «E porque com 
aquesto o entendyam mais spantar e 
demouer que com todallas outras cousas 
susodictas» (VC); «per aseytamẽto pera 
o toruarẽ: e spantarem» (VC); «alguũs 
dos discipollos os spantarom porque 
forom ao moymento e nom acharom» 
(VC); «E spantaromse todos no que assy 
disse a sabedoria» (VC); «e tanto val elle 
como tu valles da tu ty meesmo e auello 
as porque te spantas do preço» (VC); 
«porque quando vyesse subitamente nõ 
se spantassem os apostollos» (VC); «e 
muyto se spantauam (da sua prudençia)» 
(VC); «por tal que cõ o seu geesto 
spante os maaos» (VC); «Onde Anselmo 
diz. que o ceeo se spantou. e a terra 
se marauilhou» (VC); «e porque aja 
tal sentimẽto spãta tragẽdo as pessoas 
aas portas do ĩferno» (VC); «Pois 
se as miserias temporaaes te spãtam 
ou os delectos» (VC); «a qual cousa 
deue muyto spãtar os negligentes e 
priguiçosos» (VC); «ca assy meesmo se 
spãtara qualquer outro daquelles» (VC); 
«por se nõ spãtarẽ os que ouuirẽ que hã 
de negar si meesmos» (VC); «spãtate 
oolhãdo no ceeo quando sobio» (VC); 
«seendo menino spãtaua e fazia tremer 
os reys soberbosos» (VC); «nõ te spãte 
a mingoa do tẽpo que ajnda he por vijnr» 
(VC); «e aquestas cousas spãtẽ sempre 
e nos demouã a vigiar» (VC); «spãtouse 
e com humildosa reuerença scusando 
disse» (VC).

espantável, adj. (de espantar + -vel). Que 
causa espanto; espantoso; extraordinário. 
Formas: espantauel (EE, 3); espãtauel 

(EE, 1). Contextos: «sera o arroydo 
do mar e das suas ondas espantauel» 
(EE); «os quaaes morreron espantauel 
morte» (EE); «ante que venha o grande 
e espãtauel dia do senhor» (EE).

espantavelmente, adv. (de espantável 
+ -mente). Espantosamente. Formas: 
espantauelmẽte (S, 1). Contexto: «e lhe 
sserã demãdadas no dia do juizo muy 
espantauelmẽte» (VC).

espanto, subs. (regressivo de espantar). 
Assombro; pasmo; surpresa; perturbação. 
Formas: despanto (EE, 1); despãto (VC, 
1); espanto (S, 1; VC, 1; HV, 1; EE, 4); 
espantos (EE, 2); espãto (VC, 7; HV, 
2; EE, 1); spanto (VC, 28); spantos 
(VC, 4); spãto (VC, 22); spãtos (VC, 
4). Contextos: «ca a ley de Moyses 
foy ley despanto» (EE); «os quaaes hũa 
força despãto e fortelleza padeçemos» 
(VC); «ca non pensey ho espanto do dia 
do juizo» (S); «Pois que a sua sentença 
fez tal espanto que todos lançou do 
tẽplo» (VC); «cousas todas causauã aos 
diçipollos espanto» (EE); «e pestenenças 
e fames e espantos do çeeo» (EE); «Assy 
a segunda seera em poderio e espãto» 
(EE); «e que nos acorde de sompno do 
spanto e da neiçedade» (VC); «porque 
depois das pressuras e spantos pera 
os maaos» (VC); «vẽça o seu spãto e 
a sperãça o tẽpere» (VC); «mas ajnda 
injurias e spãtos» (VC).

espantosamente, adv. (de espantoso 
+ -mente). Com espanto. Formas: 
spantosamente (VC, 1); spãtosamẽte (VC, 
1). Contextos: «E tam spantosamente e 
tantas vezes cospiam nas faces e rostros 
que per vezes afogauam e matauam 
alguũs com cõspinhos e escarros» 
(VC); «Agora nõ he sabida a pena que 
o auãgelho spãtosamẽte braada» (VC).

espantoso, adj. (de espanto + -oso). 
Que causa espanto; assombroso; 
extraordinário. Formas: despantosa 
(VC, 1); espamtosa (TC, 1); espantosa 
(VC, 3); espantoso (VC, 1; EE, 1); 
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espantosos (VC, 1); espantossa (S, 
2); espantosso (S, 1); espãtosa (VC, 
6); espãtoso (VC, 2); espãtossa (S, 1); 
spamtosa (VC, 1); spamtosas (VC, 1); 
spantosa (VC, 17); spantosas (VC, 3); 
spantoso (VC, 11); spantosos (VC, 4); 
spantosso (VC, 1); spãtosa (VC, 20); 
spãtosas (VC, 1); spãtoso (VC, 13); 
spãtosos (VC, 2); spãtossos (VC, 1). 
Contextos: «quãto he despantosa auer 
cahydo dellas» (VC); «Item o sacerdote 
emquãto se confessa o pecador nom lhe 
deue mostrar sua cara espamtosa» (TC); 
«huũ signal he cousa espantosa e cõtra 
natura» (VC); «e chama aaquella voz 
trompa: pello espantoso soom» (EE); 
«Muy doçe Jesu quẽ sera tam cruel 
e tam duro que aquelles espantosos 
braados» (VC); «ouço aquella bozina 
e trõpeta espantossa» (S); «o qual he 
muy terribel e muy espantosso aos 
pecadores» (S); «fazẽ mẽçõ de huũ soo 
o qual era mais cruel. e de espãtosa 
braueza» (VC); «mas amauioso o 
qual nõ cõsente estar jũto cõ sigo os 
principes e acerca dos reis da terra he 
espãtoso» (VC); «O que esto fezer, nõ 
ouuyra ho dya do juizo aquella palaura 
espãtossa» (S); «porque amtre todas 
cousas spamtosas. a mais spamtosa de 
todas e de mayor door he a morte» (VC); 
«por veer aquella cousa spantosa» (VC); 
«Entendẽdo e sentindo aquestas muy 
maas e spantosas nouas. a doorida sua 
madre» (VC); «o qual todollos homeẽs 
ham por spantoso e temeroso» (VC); 
«magine quã spantosos forom aquelles 
clamores dos judeos» (VC); «e fazẽdo 
mençã daquelle spantosso juyzo» (VC); 
«a qual palaura he spãtosa aos que amã o 
mũdo» (VC); «nẽ veeras darredor delle 
spadas ou lanças luzẽtes nẽ outras algũas 
armas spãtosas» (VC); «eu te veja açerca 
de my spãtoso per teu outorguamẽto» 
(VC); «Aquestes spãtosos signaaes que 
preçedem» (VC); «emtã elles nos pareçẽ 
spãtossos e torpes» (VC)

espargedor, subs. (de espargido + -or). 
Aquele que esparge; espalhador. Formas: 
espargedores (VC, 1). Contexto: «quãdo 
aos maaos algozes e espargedores de 
sangue que vijngam juntamente com o 
treedor de Judas» (VC).

espargemento, subs. O mesmo que 
espargimento. Formas: spargemento 
(VC, 1). Contexto: «Onde som as graças 
que fazes por tam auondoso spargemento 
de sangue» (VC).

esparger, vb. (do lat. aspergere). Aspergir; 
espalhar; derramar líquido; dispersar. 
Formas: esparge (EE, 1); espargelhas 
(EE, 1); espargeo (VC, 3); esparger 
(S, 2; VC, 3; EE, 3); espargera (S, 1); 
espargesse (EE, 1); espargida (VC, 1; 
EE, 1; RP, 1); espargida he (VC, 1); 
espargidas (EE, 1); espargido (VC, 1); 
espargidos (EE, 1); forom espargidos 
(VC, 1); fosse espargido (VC, 1); foy 
spargido (VC, 1); he espargida (VC, 
1); he spargida (VC, 1); seer spargida 
(VC, 1); sera espargido (VC, 2); sparge 
(VC, 3); spargẽ (VC, 1); spargẽdo 
(VC, 1); spargeo (VC, 1); sparger (VC, 
4); spargerey (VC, 1); spargido (VC, 
1); spargidos (VC, 2). Contextos: «e 
esparge as ouelhas» (EE); «e o lobo 
arebata e espargelhas ouelhas» (EE); 
«seis vezes espargeo o seu sangue por 
nos» (VC); «o officio do dyaboo he 
esparger e partyr as cousas ajuntadas» 
(EE); «E logo com augua bẽta fara hũa 
cruz ẽçima do ẽfermo e lançara della e 
espargera por toda a cassa» (S); «porque 
espargesse a semente de sua ẽsynãça 
neste mũdo» (EE); «a çinsa da bezerra 
espargida aproueitã e sanctificã os çujos 
pera a limpeza da carne» (EE); «coma da 
aruda lauada em agoa limpa espargida 
cõ sal e noz nozcada» (RP); «espargida 
he a graça nos teus beyços» (VC); «Ca 
assy como o officio de Christo he jũtar 
as cousas espargidas» (EE); «o qual 
em os coraçoões deuotos espargido 
regua toda a terra» (VC); «porque por 
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os apostollos e outros discipollos de 
Christo espargidos pello mundo» (EE); 
«atees que elles forom espargidos per o 
mũdo todo a preeguar» (VC); «porque 
ajnda que o sangue de Jesu Christo fosse 
espargido per todos» (VC); «Aquelle 
sangue foy spargido por remijmẽto dos 
pecados» (VC); «Certamẽte de veer 
he como em todo aquelle regno he 
espargida ou stendida a oste de Christo» 
(VC); «porque pode seer spargida 
e apouquẽtada mas nõ destroida de 
todo» (VC); «he o meu sangue que por 
muytos sera espargido» (VC); «o qual 
lançe e sparge larguamente plazeres de 
saluaçom» (VC); «derramã e spargẽ 
sua tençõ» (VC); «Jesu como saluador 
derramando e spargẽdo per todo lugar 
o lume da sua doctrina» (VC); «mas 
todo quãto sangue auia todo deu e 
spargeo» (VC); «Itẽ o jaspe faz sparger 
a febre e ydropesia» (VC); «eu ẽuyarey 
ou spargerey do meu spiritu sobre 
toda carne» (VC); «Olleo spargido ou 
derramado he o teu nome» (VC); «os 
judeus forõ derramados e spargidos» 
(VC).

espargidamente, adv. (de espargido + 
-mente). Espalhadamente. Formas: 
spargidamente (VC, 1). Contexto: 
«estas cousas sam as que spargidamente 
mandarõ a ley e os prophetas» (VC).

espargimento, subs. (de esparger + 
-mento). Ato ou efeito de esparger; 
aspersão; derramamento. Formas: 
espargimento (VC, 2); espargimẽto (VC, 
7); spargimento (VC, 2); spargimẽto (VC, 
3). Contextos: «e o seu espargimento 
foy perdoado?» (VC); «e nõ he ligeiro 
de auer o espargimẽto das lagrimas» 
(VC); «sera culpado na morte do corpo 
e spargimento do sangue do senhor» 
(VC); «a segũda per o spargimẽto do 
seu sangue» (VC).

espartadura, subs. (de esparto + -dura; 
esparto, do grego σπάρτος, pelo lat. 
spartu-m, espécie de junco). Cobertura 

para a cabeça feita de esparto. Formas: 
spartadura (VC, 1). Contexto: «E no 
meo da cabeça tijnha hũa spartadura 
segundo custume dos nazareos» (VC).

espartenhas, subs. (do cast. esparteñas). 
Alpercata feita de esparto; sandália. 
Formas: spartenhas (VC, 1). Contexto: 
«porque os apostollos husauam de trazer 
chinellas ou spartenhas que nom eram 
çapatos inteiros» (VC).

espécia, subs. (de espécie). Espécie; 
especiaria; droga; ingrediente. Formas: 
despecia (EE, 1); despeçia (C, 1); especia 
(VC, 7; EE, 9); espeçia (S, 3; C, 2; EE, 
11); especias (TC, 1; VC, 1; EE, 2); 
espeçias (S, 4; VC, 2; C, 2; EE, 9; RP, 1); 
espeçya (S, 1); specia (VC, 41); speçia 
(VC, 5); specias (VC, 21); speçias (S, 
1; VC, 4; EE, 1; RP, 1). Contextos: 
«non fosse despecia de pecado mortal» 
(EE); «mas aynda despeçia de mal nos 
deuemos dafastar» (C); «sob especia 
de religiã em presença das gẽtes ou dos 
homeẽs» (VC); «meu sangue en especia 
de vinho» (EE); «por que ajnda non tem 
espeçia de vinho» (S); «E por tirar este 
error o dã soomẽte hũa espeçia que he 
ha hostia» (S); «Deçeeo ho spiritusancto 
en elle com espeçia corporal» (EE); «se 
demãdou algũas especias ou leytoairos 
para mays beber» (TC); «offerecẽdolhe 
ouro de sabedoria e pedras preciosas 
de virtudes e especias bẽ cheirãtes de 
odor» (VC); «E empero o sacerdote 
celebrãdo o sacramẽto toma ho sob ãbas 
as especias cõuẽ a saber, sob a especia 
do pam e do vinho» (EE); «ca ouue 
delectaçom ẽ ho cheyro do vinho e de 
outras espeçias» (S); «Nem adoram as 
espeçias sacramẽtaaes como deus e os 
açidẽtes ficarõ» (EE); «E ssu espeçya 
de amorio e de verdade emcobria alguũs 
maldizemtes» (S); «como quer que 
hũa speçia de marteiro seja mortifficar 
os feitos da carne per spiritu» (VC); 
«ensinou que Christo todo jnteiro era 
em ambas aquellas specias» (VC); 
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«Tomaste algũas speçias ou leitoayros 
nom por meezinhas mais por te o vinho 
saber melhor» (S); «podẽ seer referidos 
a quatro speçias do choro» (VC); «Que 
de baixo destas speçias de pam e vinho» 
(EE); «E as speçias que comuũmente 
cõuem a comer, sam gingiure, canela, 
cuminhos» (RP).

especial, adj. (do lat. speciale-m). 
Particular; peculiar. Formas: especiaaes 
(EE, 2); espeçiaes (EE, 1); especial (VC, 
9; EE, 6); espeçial (S, 17; VC, 4; C, 8; 
EE, 7); espeçyal (S, 1); speciaaes (VC, 
4; RP, 2); speçiaaes (VC, 1); special 
(VC, 58; RP, 2); speçial (S, 1; VC, 9). 
Contextos: «Pedro amaua com amor 
especial a Joham» (EE); «as outras festas 
da virgẽ bemauẽturada teem especiaaes 
euãgelhos por especiaaes razoões» 
(EE); «ca ouue espeçiaes alumeamentos 
e cõsollaçoões diuinaaes» (EE); «e 
dizesse que aproueitã em especial pera 
purgar e alimpar a negligẽcia das oras 
canonicas» (VC); «empero esta festa 
nenhuũ euãgelho especial teem» (EE); 
«perteçem ao estado da pesoa espeçial» 
(S); «e em aquesto sobre todas cousas em 
espeçial he entendido o auarẽto» (VC); 
«os saçerdotes per mãdado espeçial do 
papa podẽ crismar» (C); «e nom lhe 
deue dar a jejũar nem fazer outra coussa 
en crausto espeçyal» (S); «os outros 
mẽbros speciaaes dos humores vistosos» 
(RP); «traz a peçonha ao coraçã e aos 
outros mẽbros speciaaes» (RP); «nõ 
embarguãdo que cada hũa naçõ teuesse 
seus deoses speçiaaes» (VC); «Mas por 
tanto reçebeo Pedro em special as chaues 
do regno dos çeeos» (VC); «assy como 
fazer oraçõ por elles nom speçial» (S).

especialidade, subs. (do lat. specialitate-m). 
Particularidade. Formas: especialidade 
(VC,  1 ) .  Contexto :  «mas  por 
especialidade que ouue e ensinou da 
caridade» (VC).

especialmente, adv. (de especial + -mente). 
Nomeadamente. Formas: especialmente 

(VC, 6; EE, 7); espeçialmente (C, 5; 
EE, 5); especialmẽte (S, 1; VC, 4; HV, 
1; EE, 3); espeçialmẽte (S, 3; C, 7; EE, 
2); specialmente (VC, 14); speçialmente 
(VC, 3); specialmẽte (S, 1; VC, 23; EE, 
1); speçialmẽte (VC, 4). Contextos: 
«empero especialmente se diz que he 
em os çeeos» (VC); «espeçialmente 
as palavras da sacra» (C); «erã duas 
donas aas quaaes cõforta especialmẽte 
o apostollo» (EE); «pollo qual os 
clerigos, espeçialmẽte os saçerdotes 
e prellados que teem cura dalmas» 
(S); «e specialmente o pecador o seu 
anjeo e seu guardador» (VC); «empero 
elle escolhe para esto speçialmente as 
voõtades alleuãtadas em as cujdações 
de çima» (VC); «A quarta pela oraçon, 
specialmẽte pello pater noster» (S); «E 
speçialmẽte a deu aos judeus ẽ scripto» 
(VC).

especiaria, subs. (do lat. medieval 
especiaria-m). Substância de origem 
vegetal usada para fins culinários, 
terapêuticos e higiénicos. Formas: 
especiarias (VC, 1); speciaria (VC, 1); 
speciarias (VC, 9); speçiarias (VC, 1). 
Contextos: «E aquestas especiarias 
ou aeromata se diziã assy» (VC); «Per 
a guta que he material ou speciaria 
se entẽde a humildade» (VC); «E as 
speciarias ou cõfeiçoões pera cõpoer 
os vnguentos» (VC); «O boo odor da fe 
assi como cheiros de speçiarias defuma 
a cabeça e os pees do senhor» (VC).

espécie, subs. (do lat. specie-m). Qualidade; 
género. Formas: especie (VC, 1); specie 
(EE, 1). Contextos: «os catholicos deuẽ 
comuũgar en specie de pan e vijnho» 
(EE).

especieiro, subs. (do lat. medieval 
especiariu-m). Aquele que lida com 
especiarias. Formas: espeçieiros (EE, 
1). Contexto: «os espeçieiros sabem 
fazer leytuayros» (EE).

especioso, adj. (do lat. speciosus, a, 
um). Delicado; requintado. Formas: 
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especiosas (VC, 1); speciosa (VC, 3); 
speciosas (VC, 1); specioso (VC, 1). 
Contextos: «assy como som riquezas e 
viços e honrras por lhas guabar que eram 
especiosas e dilictosas» (VC); «Aquella 
speciosa e fermosa façe daquelle que he 
mais fremoso» (VC); «e legua aquellas 
suas rosadas e ensangoẽtadas chaguas 
muy amorossas e muy speciosas e 
fremosas» (VC); «he pera se veer aquelle 
que he mais specioso em feiçom» (VC).

especulação, subs. (do lat. speculatione-m). 
Ato ou efeito de especular; estudo; 
investigação teórica. Formas: speculaçõ 
(VC, 1). Contexto: «mas des aquelle 
dia começara de vijnr aa speculaçõ e 
cõsijraçõ de deus» (VC).

especulador, subs. (do lat. speculatore-m, 
observador). Aquele que especula; 
estudioso. Formas: especulador (S, 2). 
Contextos: «ajnda que ho especulador 
entendeo do clerigo in sacris que he 
perjuro e nõ dos outros» (S); «Episcopus 
em grego quer dizer especulador em 
latim» (S).

especular ,  vb. (do lat. speculare). 
Examinar; refletir; estudar. Formas: 
especular (S, 2); especulares (VC, 
1); specullãdoo (VC, 1). Contextos: 
«porque deue especular e acatar sobre 
seu pouoo» (S); «e por quanto deue 
especular e acatar o pouo» (S); «E a 
nona razõ he que se tu especulares 
aduersidade e perijgoo das tẽptaçoões 
da carne» (VC); «pera filhar saãmẽte o 
conselho de spiritu sancto specullãdoo» 
(VC).

especulativo, adj. (do lat. speculativus, a, 
um). Que tem a natureza da especulação; 
contemplativo. Formas: speculatiua 
(VC, 2). Contextos: «per a molher 
cananea se pode entẽder a razõ mais alta 
e speculatiua» (VC).

espedaçar, vb. (de es- + pedaço + -ar). 
Despedaçar; fazer em padaços; dilacerar; 
romper. Formas: espedaça (VC, 2); 
espedaçã (EE, 2); espedaçado (VC, 2); 

espedaçam (VC, 1); espedaçando (VC, 
1); espedaçe (VC, 1); he espedaçada 
(VC, 1); seer espedaçada (VC, 1); seja 
espedaçada (VC, 1); spedaça (VC, 1); 
spedaçã (VC, 1); spedaçada (VC, 1); 
spedaçado (VC, 1); spedaçam (VC, 1); 
spedaçẽ (VC, 1). Contextos: «fallaua 
elle da carne que agora se espedaça per 
outra carne» (VC); «derramã e espedaçã 
o gaado do meu pasto» (EE); «espedaçã 
cõ as vnhas» (EE); «Sta o martir 
trabelhando e vẽçẽdo nõ ẽbargãdo que 
tenha o corpo espedaçado cõ marteiros» 
(VC); «porque por esta preeguaçõ 
nom fosse grande multidõ de poboo 
espedaçado» (VC);«spinhas som porque 
com os pungimentos dos seus cuydados 
espedaçam e rompem a alma» (VC); 
«mas elles cheguados per a malicia tirarã 
aquesta chaue espedaçando os dictos 
da ley e dos prophetas» (VC); «nem 
nos espedaçe a sanha» (VC); «e a sua 
muy sancta carne he espedaçada e rota 
com azorragues» (VC); «nom pode seer 
espedaçada porque ella ajunta todallas 
outras virtudes» (VC); «que a nossa 
fama seja espedaçada e rota» (VC); «E o 
crauo spedaça a tua voontade» (VC); «e 
os vermẽs spedaçã e comẽ a sua carne» 
(VC); «e alguũs spedaçada de rõpedura 
de ẽueja» (VC); «emcomendandolhe o 
seu corpo tam cruelmente furado e ferido 
e spedaçado e destroydo de todas partes» 
(VC); «destes taaes que spedaçam o meu 
poboo assy como se comessem pam» 
(VC); «e que vos nõ rompã e spedaçẽ» 
(VC).

espedida, subs. (do part. de espedir). 
Despedida. Formas: spedida (VC, 2). 
Contextos: «assy como dandolhe a 
saudaçom e saluaçom postumeyra por 
spedida» (VC); «se inclinando aa sua 
senhora fez spedida e partiose» (VC).

espedinte, subs. O mesmo que expediente 
2. Formas: espedĩte (EE, 1). Contextos: 
«quãdo o espedĩte ao homẽ viuer ẽ este 
mũdo e quãdo morer» (EE).
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espedir, vb. (do lat. expedire). Despedir; 
dizer adeus; expedir; despachar. 
Formas: espeça (C, 2); espedindo (C, 
1); espedindose (VC, 1); espedir (C, 
4); espedirmos (C, 1); espedirõ (VC, 
1); spedio (VC, 1); spediose (VC, 1). 
Contextos: «que se espeça do abade» 
(C); «E nõ o espedindo tambẽ o abade» 
(C); «Espedindose da virgẽ sua madre 
veosse ao moymento que staua no orto 
onde era a Magdalena» (VC); «como 
se deuẽ de espedir os capelães e os 
deuem de espedir e a que tempo» (C); 
«emtẽdemos con a graça de Deus nosso 
senhor de nos espedirmos e sacudirmos 
do dito carreguo» (C); «e ellas outrossy 
se inclinarõ a ella e se espedirõ della e 
partirõse cõ lagrimas» (VC); «a virgem 
se spedio de Ellisabeth e de Zacharias» 
(VC); «entom spediose delles todos e 
partiose» (VC).

espeitáculo, subs. (do lat. spectaculu-m). 
O mesmo que espetáculo: apresentação; 
contemplação. Formas: espeitaculo (C, 
1). Contexto: «pollo qual he escrito 
sermos postos espeitaculo e ẽxemplo a 
Deus» (C).

espelho, subs. (do lat. speculu-m). 
Superfície polida que reflete a luz. 
Formas: espelho (VC, 7; EE, 12); spelho 
(VC, 27); spelhos (VC, 1). Contextos: 
«os discipollos som como espelho do 
meestre» (VC); «Agora o veemos pello 
espelho em semelhãça» (EE); «outros 
se vejã em elle assi como em spelho» 
(VC); «Aquelle lauatorio era cuberto 
darredor e ornamẽtado de spelhos de 
molheres» (VC).

esperança, subs. (segundo uns, do lat. 
sperantia; segundo outros, de esperar 
+ -ança). Confiança em alcançar o que 
se deseja; virtude teologal que leva 
a confiar em Deus e na vida eterna; 
expetativa. Formas: esperãça (S, 21; 
VC, 23; HV, 2; C, 2; EE, 13); esperamça 
(S, 2; TC, 1); esperança (S, 43; TC, 1; 
VC, 19; EE, 57); sparança (VC, 1); 

sperãça (VC, 114); speramça (S, 1; VC, 
2); sperança (S, 2; VC, 120). Contextos: 
«aynda que ella nõ se conuerta sub 
esperãça que ella se conuerteria aa ffe» 
(S); «aquelles que o fazẽ por esperãça 
dalguũs beneficios» (VC); «que vos 
teuesseis firme fee e esperãça e firme 
creẽç[a ẽ] aquelle sãto profeta Jesu 
Christo» (HV); «As virtudes teologaes sã 
tres .s. ffe, esperãça e caridade» (C); «e 
deuemos aver esperamça ẽ elle soo» (S); 
«darlhe esperamça de misericordia de 
Deus» (TC); «que tenha esperança em 
Deus e na sua madre Sancta Maria» (TC); 
«pois que esperança deuemos dauer nos 
que nõ soo tocamos o seu corpo» (VC); 
«por a paçiençia e cõsollaçom das 
escripturas ajamos esperança» (EE); 
«nos lugares pubricos onde se ajuntã 
sob sparança de justiça e sanctidade (E 
depois) nos leuarõ (aos meestrados)» 
(VC); «por sperãça da vida e guallardõ 
eternal» (VC); «Speramça he esforço ou 
audaçia ou ousadia da uõtade conçebida 
da largueza de Deus de aver a uida 
perdurauel per boos mereçimẽtos» (S); 
«Por si he decraraçom o que se segue 
por rredençon de suas almas e sperança 
de ssaude e sigurança» (S); «e demouia 
a se allegrarem por a sperança de 
misericordia» (VC).

esperar, vb. (do lat. sperare, este de spes). 
Aguardar; estar à espera de. Formas: 
desperar (VC, 1); espera (S, 3; VC, 
15; C, 1); esperã (S, 1; VC, 2; EE, 4); 
esperaaes (EE, 1); esperada (EE, 1); 
esperãdo (VC, 6; HV, 1; EE, 1); esperalo 
(S, 1); esperam (S, 2; EE, 1); esperamos 
(S, 4; VC, 5; C, 1; EE, 3); esperan (EE, 
1); esperando (S, 2; VC, 5; EE, 7); 
esperar (S, 15; VC, 5); esperarã (EE, 
1); esperaram (C, 1); esperarõ (S, 1); 
esperaua (S, 1; VC, 4; HV, 1; EE, 1); 
esperauã (EE, 2); esperauam (S, 1; EE, 
1); espere (VC, 1; C, 2; RP, 1); esperem 
(VC, 1); esperes (VC, 1); espero (S, 1; 
C, 1); esperote (TC, 1); for esperada 
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(VC, 1); he sperada (VC, 1); he sperado 
(VC, 2); seẽdo sperado (VC, 1); somos 
esperados (VC, 1); spera (TC, 1; VC, 
42; EE, 1); sperã (VC, 15); spera se 
(VC, 1); speraa (VC, 2); speraae (VC, 
6); speraae me (VC, 1); speraaes (VC, 
4); sperada (VC, 4); sperado (VC, 4); 
sperãdo (VC, 18); sperãdo nos (VC, 
1); sperãdoos (VC, 1); sperallo (VC, 
1); speram (VC, 5); speramdo (VC, 1); 
speramos (VC, 17); sperando (VC, 20); 
sperandoo (VC, 2); sperãno (VC, 1); 
sperao (VC, 1); sperar (VC, 41); sperarã 
(VC, 3); sperarẽ (VC, 1); speraremos 
(VC, 1); speraria (VC, 1); sperarmos 
(VC, 1); speras (VC, 8); sperase (VC, 
1); sperasse (VC, 1); sperassẽ (VC, 2); 
sperassem (VC, 3); speraste (VC, 2); 
speraua (VC, 17); sperauã (VC, 16); 
sperauam (VC, 7); sperauamos (VC, 
3); sperauãno (VC, 1); sperauas (VC, 
1); spere (VC, 7; RP, 1); sperẽ (VC, 1); 
sperees (VC, 1); sperei (VC, 1); sperem 
(VC, 4); speremos (VC, 9); speres 
(VC, 4); spero (VC, 3); sperou (VC, 6). 
Contextos: «e a quẽ deuemos de fugir. 
e quẽ deuemos chamar e a quẽ deuemos 
desperar» (VC); «quãdo daquelle bem 
espera que a elle ou a outros ha de vĩjr 
muito mal» (C); «cõ paciẽcia os espera 
que se conuertam» (EE); «Oo ssenhor, 
os olhos dos omeẽs esperã em ty» (S); 
«no qual vos outros esperaaes» (EE); 
«.s. a benauenturança esperada» (EE); 
«ao pee da quella cruz estaua esperãdo 
sua madre cõ huũ discipollo que se 
chamaua Johãne» (HV); «Em outra 
maneira deue a molher esperalo per 
tres anos auẽdo vsança cõ elle de cada 
dia» (S); «fee he grãde substãçia das 
coussas que esperam argumento das 
coussas que nõ apareçẽ» (S); «Fe he 
sustancia das cousas que esperamos» 
(S); «donde põe a figura dos que esperan 
a seu amo» (EE); «esperando que quãdo 
ouuer de morrer se confesara» (S); «nem 
toruarsse e vingarsse, mas fugir e esperar 

que sse emmẽde» (S); «porque em sy 
cõtam suas obras por honde esperarã 
reçeber a bẽauenturança» (EE); «e 
emtam lhe esperaram em tal caso» (C); 
«Em ty esperarõ os nossos padres» (S); 
«deylhes beẽs que auia ou esperaua 
aver ante que aos pobres que ho aviam 
mester» (S); «cõfessauasse ao senhor e 
fallaua delle a todos os que esperauã a 
redẽpçom de Isrrael» (EE); «e assy que 
todas as coussas que elles esperauam 
vijr nos creemolas» (S); «sempre espere 
de muyto viuer» (RP); «e esperem por 
os pugnadores diabollicos aquelles que 
desprezam» (VC); «fezeste tu peruentura 
o que mandei que esperes aquello que 
prometi» (VC); «Pois que desespero, 
esperança nũca espero» (S); «nom te 
dou peemdença, mas esperote ataa que 
aias saude desta door» (TC); «a qual 
soo se nom for esperada necessario 
sera que sejã outras» (VC); «a qual 
principalmente he sperada» (VC); 
«seẽdo sperado per tua paçiẽcia» (VC); 
«e emtom perseuerando nos em elles 
somos esperados pera auermos mayor 
pena» (VC); «Nõ pode bem fazer 
peẽdẽça saluãte aquele que spera na 
misericordia de Deus» (TC); «nẽ viuer 
os que começã mas sperã viuer pospoẽdo 
todas cousas» (VC); «e aquello que 
ajnda nõ fora cõprido em todos spera 
se que o seja ajnda» (VC); «por isso 
spera o senhor que aja merçee de nos 
outros» (EE); «e speraa cobjçãdo cõ 
o apostolo» (VC); «ora speraae a vida 
eternal de my» (VC); «speraae me 
aqui cõ o asno» (VC); «e lhes teuerdes 
amorio que mais gualardõ speraaes de 
auer» (VC); «e des o tempo daquelle 
começou de seer a cousa sperada» 
(VC); «o qual foy lõgo tẽpo sperado aa 
peẽdença» (VC); «e no tempo da graça 
sperãdo e amoestãdo que se emẽdasse» 
(VC); «mas soportao sperãdo nos para 
a peendença» (VC); «elle lhe apareçeo 
aaquellas oras sperãdoos que entõ aueriã 
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de seer todos juntos» (VC); «e sperallo 
como se soubessemos que certamẽte ha 
de tornar» (VC); «os judeos speram que 
ajam de seer comprydas as cousas que 
lhe som prometidas» (VC); «E aquellas 
que a seguyam por a ajudar e seruir 
mostrarom gram fortelleza speramdo» 
(VC); «e nõ speramos que elle venha a 
nos» (VC); «e sperando a rresurreiçom 
que auia de seer na octaua ydade» 
(VC); «Onde ella sempre staua auisada 
sperandoo» (VC); «auẽdo cõsijraçõ ao 
bẽ que lhe faz em as ameude visitar 
e requerer sperãno» (VC); «e sperao 
que o vejas ẽtrar» (VC); «nom os quis 
sperar ally» (VC); «empero aquelles 
se diz que o reçebẽ postumeiros que 
sperarã por elle muytos tẽpos e horas» 
(VC); «E amoestauã elles o poboo dos 
judeus a sperarẽ a vijnda de Christo» 
(VC); «Se nos descõfiamos das cousas 
tẽporaaes como speraremos auer as 
eternaaes» (VC); «nom prometeo que 
nos daria ou speraria o dia da manhaã» 
(VC); «E antre as outras cousas que nos 
fazem star prestes pera ledos e seguros 
sperarmos a vinda do senhor» (VC); 
«por a paciencia da tua muy grãde 
boõdade me speras para me enmendar» 
(VC); «mas sperase que aueram penna 
por a entençom maa que tijnham» 
(VC); «que o sperasse pois que o uija 
seer feyto» (VC); «mas que sperassẽ a 
promissõ do padre» (VC); «onde lhes 
era mandado que sperassem a vijnda do 
spiritu sancto» (VC); «Oo deus meu quã 
perlonguadamẽte speraste a my pecador 
com tua paciẽcia» (VC); «speraua com 
reuerencia tẽpo conuinhauel» (VC); 
«E porque os judeus assy sperauã por 
Hellias como por Christo» (VC); «e 
porem sperauam que se posesse o sol» 
(VC); «tu veeste agora a nos que nas 
treeuas te sperauamos por nos liurares 
daquestes ençarramentos» (VC); «E 
teendo todos os coraçoões aparelhados 
sperauãno» (VC); «Onde Beda tu que 

te promitias e sperauas de viuer lõguos 
tempos em viços e delectos» (VC); 
«spere per huũ meo dia» (RP); «que 
creyã e sperẽ por o regno dos çeeos» 
(VC); «Partij vos daqui e nõ sperees 
que Jesu aja de tornar se nõ em fim 
dos tempos» (VC); «ẽ a casa do senhor 
sperei» (VC); «todos sperem e soportẽ 
aquello que o padre familliar ou o padre 
das cõpanhas quer que elles padeçam» 
(VC); «speremos a sua vijnda» (VC); «E 
quando o louuares de todo teu coraçom 
e amares nom speres del outra cousa» 
(VC); «mas spero da tua mayor graça» 
(VC); «e perteencia aaquella villa onde 
sperou o que o auia de traher» (VC).

esperência ,  subs .  O mesmo que 
experiência. Formas: esperẽcia (TC, 
1). Contexto: «Outrosy ueemus per 
esperẽcia que os agoreyros tãbẽ homes 
como molheres que sẽpre a sua fim he 
maa» (TC).

esperger, vb. O mesmo que esparger. 
Formas: espergidos (VC, 1); foy 
spergida (VC, 1); he spergido (TC, 1); 
spergẽdo (VC, 1); spergeo (VC, 1); 
sperger (VC, 1). Contextos: «per amor 
de deus (e espergidos.) ou derramados 
por caridade do proximo» (VC); «do 
qual foy spergida tanta graça sobre a 
terra» (VC); «O seu sãgue braada a mi 
da terra, em que paresce que o sãgue 
que he spergido sem mericimento» 
(TC); «e aremedamos a paixõ do senhor 
spergẽdo alguũ sangue» (VC); «ẽ que 
nõ spergeo exẽplos de bõdade» (VC); 
«porque leixou de sperger o sangue dos 
martires» (VC).

esperiência ,  subs.  O mesmo que 
experiência. Formas: esperiẽcia (VC, 
1; EE, 1); esperiẽçia (S, 1; EE, 1); 
esperiemçya (S, 1); esperiencia (VC, 
2; EE, 2); esperiençia (S, 1); spirẽcia 
(TC, 1). Contextos: «ateesque per 
esperiẽcia vejamos todas estas cousas 
seer verificadas e declaradas» (VC); 
«conheçee por esperiẽcia» (EE); 
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«empero todos concordam que he hũa 
chaue em esperiẽçia» (S); «e buscar 
a esperiẽçia deuina» (EE); «e por 
esperiemçya a tomamos e gostamos 
a sua dulçidõee» (S); «e bõdade de 
deus per esperiencia auida» (VC); «he 
cometydo pello dyaboo como se mostra 
por esperiencia» (EE); «que a ffee, a 
qual razom humana da esperiençia, nõ 
ha galardõ» (S); «Outrosy ueemus nos 
per spirẽcia que as aues os homeẽs as 
ẽsynam a falar» (TC).

esperimentar ,  vb.  O mesmo que 
experimentar. Formas: esperimenta 
(EE, 1); esperimentasse (EE, 1); 
esperimẽtado (EE, 1); esperimẽtar 
(EE, 1);  espirimẽtasse (EE, 1); 
estes esperimentados (EE, 1); tinha 
esperimẽtado (EE, 1). Contextos: «a 
virtude na tentaçom se esperimenta» 
(EE); «mas por que esperimentasse ha 
Philipe» (EE); «he querer esperimẽtar 
a virtude» (EE); «espirimẽtado na 
paçiençia e apurado como ouro no fogo» 
(EE); «e se espirimẽtasse mays a proueza 
e paçiençia do proue» (EE); «e todos 
estes esperimentados por testemunho da 
ffe ẽ Jhesu Christo nosso senhor» (EE); 
«e o que ella tinha esperimẽtado» (EE).

esperimento ,  subs. O mesmo que 
experimento. Formas: sperimentos 
(TC, 1). Contexto: «O terceiro he os 
sorteiros ou encantadores ou agoireiros 
e os que usam de sperimentos pera 
chamarem os demões pera fazerem 
outros maleficios» (TC).

espertamente, adv. (de esperto + -mente). 
Com esperteza. Formas: espertamẽte 
(VC, 1). Contexto: «onde sera ou quãdo 
magina espertamẽte e cõ aguça os malles 
que ha em esta vida» (VC).

espertamento, subs. (de espertar + -mento). 
Ato ou efeito de espertar. Formas: 
espertamento (VC, 1); spertamento (VC, 
1); spertamẽto (VC, 1). Contextos: «A 
sexta he espertamento dos pryguiçosos» 
(VC); «E o spertamento que fezerõ 

os discipulos ao senhor» (VC); «e o 
spertamẽto daquelle tẽpo te occupa» 
(VC).

espertar, vb. (de esperto + -ar). Despertar; 
acordar do sono; estimular; excitar. 
Formas: esperta (VC, 3; EE, 1; RP, 
2); espertã (VC, 1); esperta te (VC, 1); 
espertado (VC, 1); espertãdo (VC, 1); 
espertãdoo (VC, 1); espertallo (VC, 1); 
espertar (VC, 5; EE, 1); espertasse (VC, 
1); espertaste (VC, 1); esperte (VC, 
4); espertẽ (VC, 1); espertes (VC, 1); 
espertou (EE, 1); espertounos (VC, 1); 
espertouse (VC, 1); fossemos spertados 
(VC, 1); foy espertado (VC, 2); foy 
spertado (VC, 2); som spertadas (VC, 1); 
somos spertados (VC, 1); spartarey (VC, 
1); sperta (VC, 12); spertã (VC, 2); sperta 
te (VC, 1); spertãdo (VC, 1); spertados 
(VC, 1); spertamos (VC, 1); spertar (VC, 
15); spertarem (VC, 1); sperte (VC, 
2); spertẽ (VC, 1); spertemos (VC, 1); 
spertese (VC, 1); spertou (TC, 1; VC, 
7); spertoua (VC, 1). Contextos: «como 
huũ homem esperta outro que dorme» 
(EE); «pouco minguamento de sangue 
esperta a peçonha» (RP); «pequena 
sayda de sangue mais fortemente esperta 
a peçonha» (RP); «E esperta te alma 
deuota a Christo e vigia toda alma 
christãa» (VC); «nõ te paresçe a ti que 
alleuãtã e espertã mayor perseguiçõ a 
ti» (VC); «E esperta te alma deuota a 
Christo» (VC); «sera mais espertado 
pera bẽ fazer» (VC); «nẽ espertãdo 
nẽ ẽgalhãdo per boca» (VC); «porque 
aballa o coraçõ espertãdoo» (VC); «mas 
vou a espertallo do sompno» (VC); 
«Onde quer que esta pallaura se poõe 
na sancta escriptura, he espertar ho 
penssamẽto para entẽder ho misterio» 
(EE); «aleuantasse e espertasse em o 
coraçõ hũa affeiçom de humildade» 
(VC); «a esta pascoa nam subio Christo 
porque com sua vista nam espertasse o 
furor e emueja dos judeus» (EE); «per 
palaura e per exemplo nos chamaste e 
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espertaste a nos doermos dos pecados» 
(VC); «por tal que o avisasse e esperte 
a pedir aquello que mester ha» (VC); «e 
demouã a gulla e espertẽ o apetito» (VC); 
«nõ espertes a namorada emquanto ella 
quiser dormijr» (VC); «E ainda esto 
espertou aos seruidores do meesmo 
presidente aa ffe» (EE); «certamente 
espertounos que perdoassemos» (VC); 
«porque acordou espertouse o senhor 
como se dormisse» (VC); «e que nos 
meesmos cõ elles fossemos spertados 
pera seermos taaes amadores da vida» 
(VC); «Em como o senhor foy spertado 
e mandou aos ventos e ao mar que 
assesseguassem» (VC); «todas maas 
cuydaçoões nossas som spertadas 
per o diaboo» (VC); «nos sanctos 
per cuja ajuda rogos e mereçimentos 
nos somos spertados e alleuantados 
per sperança diguamos ergo» (VC); 
«e em tres dias eu aleuantarey ou 
spartarey» (VC); «qualquer que nos 
sperta donde jazemos» (VC); «as 
desuairadas mellodias spertã os homeẽs 
a desuairadas paixoões» (VC); «Aleuãta 
te e sperta te mjnha alma agora e sacude 
te do poo» (VC); «e atees que lançe os 
stercos do fedor dos pecados spertãdo a 
penitençia» (VC); «venhã em pos elle e 
mouidos ou spertados per elle» (VC); 
«Onde nos spertamos o nosso desejo em 
dizermos e pedirmos aquesto» (VC); «E 
emtom o deuemos spertar com petiçoões 
e prezes ameudadas e deuotas» (VC); 
«tangiam as trombas para spertarem os 
mortos» (VC); «por tal que a meditaçom 
sperte e acorde a voõtade» (VC); «e 
nom de cousas que spertẽ e demouam 
o apetito da gulla» (VC); «e vigiãtes 
spertemos o gouernador» (VC); «e 
acreçẽtase a deuaçõ e spertese amizade» 
(VC); «Se em sy meesmo spertou 
luxuria» (TC); «spertoua assy como se 
dormisse» (VC).

esperto, adj. (do lat. vulgar expertus, a, um, 
part. passado de expergere). Desperto; 

acordado. Formas: esperto (S, 1; VC, 
2; RP, 1); espertos (VC, 1); sperta (VC, 
1); spertas (VC, 1); sperto (VC, 3). 
Contextos: «ou ao que dorme ataa que 
este esperto» (S); «aquesto te moua e 
anime muyto mais a ser esperto» (VC); 
«todo ẽfermo se proueja de boõ fisico 
e bẽ esperto» (RP); «e estam espertos 
aas vigilias da nocte» (VC); «aa sua 
partida veer muy dilligẽtemẽte e muy 
sperta» (VC); «som mais aguçosas e 
spertas no amor de deus» (VC); «entõ 
hã elles o sentido do gosto mais sperto» 
(VC); «seendo aquelle leguado sperto 
do sompno» (VC).

espessar, vb. (do lat. spissare). Tornar 
espesso; condensar. Formas: espessam 
(EE, 1). Contexto: «alleuãtãsse vapores 
humidos com a queẽtura do sol, e 
espessam nas nuueẽs» (EE).

espesso, adj. (do lat. spissus, a, um). 
Denso; compacto. Formas: espessa 
(VC, 1); espessas (VC, 1); espesso 
(VC, 1); espessos (EE, 2); spessa (VC, 
2); spessas (VC, 2); spessos (VC, 1). 
Contextos: «e que se nõ partia do tẽplo 
se entẽde a espessa oraçõ» (VC); «andar 
sobre as agoas quoalhadas ou espessas» 
(VC); «he mãjar espesso e teso» (VC); 
«seram grossos e pesados padeçedores 
e espessos» (EE); «e em spessa e 
continuada visitaçõ» (VC); «quando as 
chaguas do mundo som spessas» (VC); 
«seja a maão larga e os jejuũs spessos» 
(VC).

espessura, subs. (de espesso + -ura). 
Qualidade do que é espesso; grossura. 
Formas: spessura (VC, 1); spesura (VC, 
2). Contextos: «nẽ aqueste aar auia tanta 
spessura como agora» (VC); «As saydas 
ou acabamentos dos montes e spesura do 
mato» (VC); «ou por a spesura e multidõ 
dos jmjgos» (VC).

espia, subs. (do gótico *spaiha, pelo 
italiano spia). Vigia; inculca. Formas: 
espias (S, 1). Contexto: «sse enuiou 
mesajeiros ou maaos conselheiros ou 
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espias» (S).
espiar, vb. (do gótico spaihon, pelo lat. 

medieval spiare). Espreitar; vigiar; 
inculcar. Formas: spiar (VC, 1). 
Contexto: «E mandar dello spiar per 
enculca treedor» (VC).

espicial, adj. O mesmo que especial. 
Formas: espiçiaees (S, 3); espicial (VC, 
1); espiçial (S, 5); espyçial (S, 1); spiçial 
(S, 1); spiçiall (S, 1). Contextos: «estas 
duas oraçõees som deuotas e espiçiaees 
ãtre todas as outras» (S); «por allumiar 
ẽ espicial aos daquella terra» (VC); «he 
padre espiçial dos justos» (S); «saluo 
sse lhe for dado poderio espyçial pera 
elles» (S); «pode fazer aquy rrenẽbrança 
e en spiçial dos finados que quyser» (S); 
«conuẽ aqui dizer de cada huũ ẽ spiçiall 
a quẽ se deuẽ confesar» (S).

espicialmente ,  adv. O mesmo que 
especialmente. Formas: espicialmente 
(S, 2; TC, 1); espicialmẽte (EE, 1); 
espiçialmẽte (S, 3; EE, 1); espiçyalmente 
(S, 1); espyçialmente (S, 1). Contextos: 
«este pecado he muyto graue e 
espicialmente se ela he stranha» (TC); 
«o qual conuem espicialmẽte aa virgẽ 
Maria» (EE); «espiçialmẽte em no 
cathezismo e em o exorzismo» (S); 
«espiçyalmente os caualeiros que non 
son tã poderossos» (S); «deue ouuir 
a misa espyçialmente aos domingos e 
festas solempnes» (S).

espidente, adj. O mesmo que expedinte. 
Formas: espidente (EE, 2). Contextos: 
«por mym ainda que seja espidente por 
vosso proueito» (EE); «pellos falsos 
apostollos (nõ he espidente) por mym» 
(EE).

espidinte, adj. O mesmo que expedinte. 
Formas: espidinte (EE, 1). Contexto: 
«non os demostraua saluo quãdo era 
espidinte aa gloria de deos e saude dos 
catholicos» (EE).

espidir, vb. O mesmo que espedir. Formas: 
espidindose (VC, 1); espidite (VC, 1). 
Contextos: «espidindose que ficassem 

boõa ora» (VC); «e auida a sua beẽçõ 
espidite delles» (VC).

espido, adj. O mesmo que despido. 
Formas: espidos (EE, 1). Contexto: 
«Os primeiros padre e madre depois do 
pecado conheçerõse espidos» (EE).

espiga, subs. (do lat. spica-m). Haste de 
diversas plantas que contêm grãos ou 
sementes. Formas: espiga (VC, 2); 
espigas (S, 2; EE, 2); espiguas (VC, 2); 
spiga (VC, 1); spigas (VC, 1); spiguas 
(VC, 8). Contextos: «e primeiramẽte da 
herua de sy espiga» (VC); «comerom os 
graãos das espigas» (S); «auendo fame 
começarõ de colher espigas e comer» 
(EE); «nem tiinhã ordeens em colher 
as espiguas e comellas» (VC); «sejas tu 
semente em herua nẽ ajnda em spiga» 
(VC); «elle colhiã as spigas e as comiã 
com necessidade de fame» (VC); «os 
seus discipollos auendo fame colhã as 
spiguas» (VC).

espigado, adj. (do lat. spicatu-m, part. 
passado de spicare). Que tem espiga. 
Formas: espigado (EE, 1). Contexto: 
«abrio huũa pequena caixa de allabastro 
de vnguento de nardo espigado precioso» 
(EE).

espinha, subs. (do lat. spina-m). Osso fino e 
pontiagudo dos peixes; coluna vertebral. 
Formas: despinhas (VC, 3); espinhas 
(TC, 2; VC, 4; EE, 6); espynhas (VC, 
1); spinha (VC, 6); spinhas (VC, 50; 
HV, 1); spynhas (VC, 1). Contextos: 
«outros o coroauã despinhas» (VC); 
«Çerra as tuas orelhas cõ espinhas por 
que nom ouças as maas palauras» (TC); 
«correste as espinhas das paixões» 
(VC); «As riquezas som chamadas 
espinhas tẽporaaes por que ferẽ e afadigã 
a alma» (EE); «E assy como fazem 
as espynhas pareçer mal o corpo aos 
olhos dos homeems» (VC); «e cadhuũ 
pungimẽto de spinha por hũa chagua» 
(VC); «Aquelles que bem esguardarõ 
que spinhas som aquellas. afirmã seer 
de juncos marinhos» (VC); «a elle foy 
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açoutado e coroado de spinhas e foy 
encrauado cõ grãdes clauos pollos pees e 
pollas maãos» (HV); «Assy como fazem 
as spynhas em estes que nom leyxam 
nasçer a semente lançada» (VC).

espinhaço, subs. (de espinha + -aço). 
Coluna vertebral; lombo. Formas: 
espinhaço (RP, 1); spinhaço (VC, 1). 
Contextos: «E se for em o espinhaço 
mingua sobre a vea» (RP); «Ex aqui o 
camello lançada a carregua do spinhaço 
entra per o fundo de agulha» (VC).

espinhar, vb. (do lat. medieval spinare). 
Ferir com espinho; picar. Formas: es 
espinhado (VC, 1); sejam espinhados 
(EE, 1). Contextos: «e tu es espinhado 
e roto per os aguilhoões e crauos» (VC); 
«nõ sejam espinhados pellos vicios» 
(EE).

espinheiro, subs. (do lat. medieval 
spinariu-m). Arbusto com espinhos. 
Formas: spinheiro (VC, 1); spynheiro 
(VC, 2). Contextos: «descendeo no 
spinheiro por liurar o poboo dos judeus 
do Egipto» (VC); «Foy a cõçepçom do 
senhor afigurada no spynheiro ardente. o 
spynheiro reçebeo o fogo ficando verde. 
assy Maria conçebeo filho nõ perdẽdo a 
virgijndade» (VC).

espinho, subs. (do lat. spinu-m). Planta 
espinhosa; pico. Formas: despinhos 
(VC, 3); espinhos (VC, 2; EE, 5); spinhos 
(VC, 31); spjnhos (VC, 1). Contextos: 
«e açoutado e posto em purpura e seda 
por seu doesto e coroado despinhos» 
(VC); «dos escarneos. dos espinhos e 
doestos» (VC); «o laurador ama aquella 
terra que depois dos espinhos rende 
avondossas messes» (EE); «faze sebe 
de spinhos aas tuas orelhas» (VC); «e 
coroado de spjnhos. e açoutado» (VC).

espinhoso, adj. (do lat. spinosus, a, um). 
Coberto de espinhos. Formas: espinhosa 
(VC, 1); espinhosos (VC, 1). Contextos: 
«em lugares açerca do caminho e ẽ terra 
pedregosa e em terra espinhosa» (VC); 
«(E por coroa real. teciã hũa capella) de 

jũcos (espinhosos)» (VC).
espiquinardo, subs. (do lat. spica nardi, 

espiga de nardo). O mesmo que 
espicanardo: nardo; bálsamo; espargo. 
Formas: spiquinardi (VC, 1). Contexto: 
«entorna ou lança sobre os pees do 
senhor. o vnguẽto de spiquinardi .s. o 
vnguẽto fiel e verdadeiro» (VC).

espiração, subs. (do lat. spiratione-m). 
Respiração; inspiração. Formas: 
espiraçom (VC, 1); spiraçõ (VC, 1); 
spiraçom (VC, 3); spiraçoões (EE, 
1). Contextos: «E porem os magos 
per espiraçom de deus» (VC); «e este 
he tangimẽto da spiraçõ e mouimẽto 
dedẽtro» (VC); «e em scondido ouuera 
per reuelaçom ou spiraçom aaquelles 
que presentes erã de praça» (VC); «per o 
ãgeo ou per spiraçom» (VC); «emtẽdẽdo 
as spiraçoões diuynaaes e seguindoas» 
(EE).

espiração 2, subs. (do lat. expiratione-m). 
O mesmo que expiração: ato ou efeito 
de expirar; morte. Formas: spiraçom 
(VC, 1). «e que nõ podessem aa sua 
voontade veer a sua spiraçom e morte 
muy deshonrrada» (VC).

espirar, vb. (do lat. spirare). Respirar. 
Formas: espira (EE, 1); espirã (VC, 
1); espirado (EE, 1); espirãdo (VC, 1); 
espiramos (EE, 1); foy espirada (VC, 
1); spira (VC, 7); spirã (VC, 1); spirado 
(VC, 1); spirando (VC, 1); spirar (VC, 
1); spire (VC, 1; EE, 1). Contextos: «ho 
spiritu honde elle quer espira» (EE); 
«e soplam e espirã contra aquelles» 
(VC); «espirado pello spiritusancto. 
(dizendo.)» (EE); «espirãdo em elle a ffe 
da encarnaçõ» (VC); «espiramos pella 
boca» (EE); «porque nẽ a ley natural que 
foy espirada ou dada per o spiritu sancto 
corregeo as võtades dalguũs maliçosos» 
(VC); «e he chamada spiritu depois que 
spira» (VC); «o spiritu onde quer spira» 
(VC); «e outros que stando ao gẽtar 
spirã» (VC); «(se allegrou no spiritu) 
spirado (e vio o meu dia)» (VC); «deos 
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falla ao coraçom do homem per jnstincto 
e tocamẽto spirando em elle e poendo lhe 
em voontade que aja de fazer» (VC); «nẽ 
solamẽte fallar e escassamẽte spirar» 
(VC); «que elle per sy meesmo spire 
dentro nos coraçoões dos proximos» 
(VC); «mas da spiritual (spire)» (EE).

espirar 2, vb. O mesmo que expirar. 
Formas: espirou (EE, 2); spirarõ (VC, 
1); spirasse (VC, 3); spirou (VC, 4). 
Contextos: «e como dissesse ysto 
espirou» (EE); «Prouado teemos 
que muytos sperando cada dia de se 
reconçilliar spirarõ» (VC); «staua 
sobre o braço da cruz atees que Christo 
spirasse» (VC); «assy como o centurio 
e outros caualleyros que o crucificauam 
e guardauam atees que spirasse» (VC); 
«entõ spirou .s. lãçou o spiritu fora da 
carne» (VC); «e dizendo aquesto spirou» 
(VC); «elle braadou alta voz. e entom 
logo spirou» (VC).

espiriência ,  subs .  O mesmo que 
experiência. Formas: espiriençia (EE, 
1); spiriẽçia (EE, 1). Contextos: «E esto 
mostra o apostollo com a espiriençia da 
vida passada» (VC); «pella spiriẽçia da 
dulçidõ que proçede do estudo da sancta 
escriptura» (EE).

espiritar, vb. (de espírito + -ar). Avivar; 
estimular. Formas: spiritemos nos (VC, 
1). Contexto: «E porque Christo veo a 
nos per caridade e amor por nos remijr 
spiritemos nos aquesta caridade» (VC).

espírito, subs. (do lat. spiritu-m). Alma 
humana; Espírito Santo. Formas: 
espiritos (EE, 1); espiritu (TC, 1; EE, 6); 
espiritus (EE, 1); sperito (S, 1); speritu 
(EE, 2); spirito (S, 1; EE, 2; RP, 1); 
spiritos (VC, 9; RP, 2); spiritu (S, 13; 
VC, 443; EE, 159); spiritus (VC, 33; EE, 
20); sprito (VC, 1; RP, 3); spritu (TC, 2). 
Contextos: «E nã vos queyraaes allegrar 
em que hos espiritos vos som sobjeytos» 
(EE); «E que nom andasem depos las 
pinturas da parede, mais que andasem em 
pos o espiritu» (TC); «erã atormẽtados 

de espiritus çujos» (EE); «Por a segũda 
que diz que o sperito era trazido sobre 
as auguas» (S); «ho speritu do seu filho» 
(EE); «seja com ho teu spirito» (EE); 
«cõ todas as outras heruas que endereçã 
ho spirito interior» (RP); «dos quaaes se 
corrõpẽ os spiritos vitaes em ha creatura 
viuẽte» (RP); «ẽuia en nos o spiritu 
de virtude» (S); «Eu seja em elles per 
graça e per spiritu de caridade» (VC); 
«E saindo os spiritus maaos» (EE); «se 
recrea o coraçõ e o sprito do homẽ» 
(RP); «a peçonha intrinseca pertorua o 
sprito vital» (RP); «Mais tã soomẽte ẽ 
alegria de spritu» (TC).

espírito maligno, subs. Mau espírito; o 
demónio. Formas: spiritu maligno (S, 
4; VC, 23; EE, 2); spiritu malligno (VC, 
1); spiritus malignos (VC, 12); spiritus 
malignus (EE, 1); spiritus mallignos 
(VC, 2). Contextos: «E por este santo 
misterio o spiritu maligno da lugar ao 
spiritu santo» (S); «e tijnha algũ spiritu 
maligno por familliar» (VC); «ho 
spiritu maligno emsina toda mẽtira» 
(EE); «por tal que nom tornemos ao 
spiritu malligno» (VC); «som aquelles 
que complem os desejos dos spiritus 
malignos» (VC); «numqua os spiritus 
malignus dampnarã aos escolheitos de 
deus» (EE); «e embarguarẽ os spiritus 
mallignos» (VC).

espírito santo, subs. A terceira pessoa da 
Santíssima Trindade. Formas: espirito 
sancto (S, 1; EE, 1); espiritu sancto (S, 
1; EE, 8); espiritusancto (EE, 3); esprito 
sancto (HV, 3); esprito santo (HV, 1); 
esprito sãto (HV, 1); sperito sancto (S, 3); 
sperito santo (S, 2); sperito ssancto (S, 
1); spirito sancto (VC, 1); spiritu sãcto 
(S, 4; VC, 19; EE, 3); spiritu samcto (S, 
2); spiritu sancto (S, 47; VC, 406; C, 2; 
EE, 55); spiritu santo (S, 21; VC, 34; 
C, 3; EE, 4); spiritu sãto (S, 6; VC, 1); 
spiritu ssancto (S, 6); spiritu ssãto (S, 
1); spiritusãcto (EE, 1); spiritusancto 
(VC, 1; EE, 121); spiritusanto (EE, 
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3); spiritusãto (EE, 2); sppiritu sancto 
(EE, 1); sprito sancto (HV, 1); spritu 
sãcto (TC, 5); spritu sancto (TC, 3). 
Contextos: «rreçebam em si os sete dões 
do espirito sancto» (S); «ca em elle he 
espiritu sancto pera forteleza da alma 
e do corpo» (S); «segũdo a promessa 
do espiritu sancto naçeo de madre 
maninha» (EE); «E vyo o espiritusancto 
descender sobre elle» (EE); «como 
enuiou o esprito sancto sobre os seus 
apostollos» (HV); «vos bautizedes cõ a 
augoa do esprito santo» (HV); «emviou 
o esprito sãto sobre os apostollos» 
(HV); «a obra do padre e do filho e do 
sperito sancto he inuisibel» (S); «por 
quãto o sperito santo que apareçia era 
auido a elles por materia e forma» (S); 
«dos sete dõees do sperito ssancto» (S); 
«mas apres do reçebimento do spiri[to] 
sancto» (VC); «o spiritu sãcto per 
abastãça ou ẽprenhidõ hynspirada ou 
ĩspiratiua» (VC); «foy conçebido por 
a vertude do spiritu samcto» (S); «por 
virtude do spiritu sancto se encarnou em 
Maria» (EE); «por quãto o spiritu santo 
he amor e benquerẽça» (S); «aquelle 
que blasfemar no spiritu sãto nõ auera 
jamais perdom» (VC); «por que estes 
forom dados em perfeiçon da graça do 
spiritu ssancto» (S); «foy conçebydo do 
spiritu ssãto» (S); «(agua de sabedoria) 
.s. graça do spiritusãcto» (EE); «donde 
diz Christo aos seus diçipollos seer 
neçessaria a sua subida aos çeeos 
para lhes ẽuiar o spiritusancto» (EE); 
«reçeberõ ho spiritusanto em semelhãça 
de lingoas de fogo» (EE); «quãto aa 
pessoa do spiritusãto» (EE); «ao sppiritu 
sancto ou aa propria rezã» (EE); «e 
adorarõ huũ deus todo poderoso padre 
e filho e sprito sancto» (HV); «Peca no 
spritu sãcto aquele que se nũca repende 
nẽ se cõfesa» (TC).

espiritual, subs., adj. (do lat. spirituale-m). 
Próprio do espírito; imaterial; místico. 
Formas: espirituaaes (EE, 5); espiritual 

(S, 1; EE, 25); espirituall (S, 1); 
sperituaees (S, 1); speritual (S, 1); 
spirituaaes (S, 5; VC, 197; C, 2; EE, 28); 
spirituaães (VC, 2); spirituaees (S, 28; 
VC, 1; EE, 1); spirituaes (S, 3; TC, 2; 
VC, 9; C, 4); spiritual (S, 68; TC, 1; VC, 
265; C, 8; EE, 44); sprituaaẽs (TC, 1); 
sprituaes (S, 1; TC, 6); sprituães (TC, 1); 
spritual (TC, 13). Contextos: «ca os beẽs 
temporaaes e ainda espirituaaes que se 
ham na presente vyda poucos som» (EE); 
«E alguũs dizẽ que por cada hũa destas 
coussas que sse fazẽ no bautysmo nasçe 
do espiritual que ẽbarga os casamentos» 
(S); «com pallaura espiritual emprãtou 
em mym dobrada pratica da vida autiua 
e cõtemplatiua» (EE); «que he padre 
espirituall» (S); «assy como seẽdo 
parentes carnaees, ou sperituaees» (S); 
«da ousadia e esforço speritual» (S); 
«graças e doões spirituaaes» (EE); 
«buscaae cousas spirituaães e amaae as 
celestriaaes» (VC); «Por esta defende 
que nom ssejã adoradas as criaturas 
spirituaees que som os angeos» (S); 
«As obras de misericordia som quatorze. 
Sete spirituaes e sete corporaaes» 
(TC); «esta he ẽ duas guisas: a hũa he 
tẽporal e a outra spiritual» (TC); «Se 
cometeu symonia dãdo ou emprestãdo 
cousas sprituaaẽs por tẽporaẽs» (TC); 
«E quanto a alma he milhor que o 
corpo tamto as obras sprituaes deuẽ ser 
prepostas aas corporaaẽs» (TC); «Mas 
emuoluẽdome ẽ elle e mays soo solicito 
nas cousas terreaẽs que nas sprituães» 
(TC); «Seguese o quinto mandamẽto em 
no qual se emtemdẽ duas mortes, scilicet, 
morte corporal e morte spritual» (TC).

espiritualidade, subs. (do lat. tardio 
spiritualitate-m). Qualidade do que 
é espiritual; religiosidade. Formas: 
spiritualidade (VC, 1). Contexto: «nõ 
em natureza mas em propriedade da 
spiritualidade» (VC).

espiritualmente, adv. (de espiritual 
+ -mente). Com espírito; de forma 
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espiritual. Formas: esperitualmente (EE, 
1); espiritualmẽte (EE, 2); espritualmẽte 
(S, 1); spiritualmente (S, 1; VC, 41; EE, 
7); spiritualmẽte (S, 1; VC, 59; EE, 5); 
spritualmente (TC, 1); spritualmẽte (TC, 
1). Contextos: «mantheudo corporal e 
esperitualmente cõ a falla de deus» (EE); 
«empero espiritualmẽte he dicto estar 
nos çeeos» (EE); «que o nosso saluador 
se ajunte a nos por este sacramento e 
nos ha elle espritualmẽte» (S); «Nunca 
liurou a nemhuũ corporalmente que 
nom ho liurasse spiritualmente» 
(EE); «mudos çegos coixos e fracos 
spiritualmẽte» (VC); «Homicida he 
spritualmente ou matador todo aquel que 
mal quer a seu irmaão» (TC); «ẽ esto estã 
agora os regimẽtos da sãcta eigreia em 
somonias e ẽ honrras e ẽ põpas e luxurias 
corporalmente e spritualmẽte» (TC).

espirrar, vb. (segundo uns, do lat. expirare; 
segundo outros, do lat. spirare). Dar 
espirros. Formas: espirrar (TC, 1). 
Contexto: «Deus deu ao homẽ a boca 
para falar e os narizes para cheirar e 
espirrar» (TC).

espirro, subs. (regressivo de espirrar). 
Ação de espirrar. Formas: spirros (TC, 
1). Contexto: «digo primeyramente que 
a um agoiro aos spirros que pouco siso 
por razoões suficiẽtes» (TC).

esplanação ,  subs .  O mesmo que 
explanação. Formas: esplanaçom (S, 
1); splanaçã (VC, 1). Contextos: «E este 
foy fecto a esplanaçom e decraraçom da 
fee» (S); «som saluo hũa splanaçã da 
questes dous mãdamẽtos» (VC).

esplandecente, adj. (do lat. splendescente-
-m, part. presente de splendescere). 
Que esplandece; reluzente; brilhante. 
Formas: esplandeçente (VC, 1); splãde-
çente (VC, 2); splãdeçẽte (VC, 4); splan-
decente (VC, 1); splandeçente (VC, 4); 
splandeçentes (VC, 1); splandecẽte (VC, 
1); splandeçẽte (VC, 2); splandeçẽtes 
(VC, 1). Contextos: «e ajnda cõ façe ri-
sonha e esplandeçente» (VC); «Entrãdo 

elles em na casa acharõ o menino com 
sua madre nom coroada como rainha nẽ 
splãdeçente cõ alguũ ouro» (VC); «e a 
graça do euãgelho splãdeçẽte» (VC); 
«contempla que daquella luz sem me-
dida sem ninhuũa composiçom e muy 
splandecente» (VC); «cobramos nos as 
nossas obras ẽsangoẽtadas e pecados 
cõ purpura de caridade splandeçente» 
(VC); «E ẽ como nos vejã edificar agora 
casas pintadas e splandeçentes» (VC); 
«branco e collorado splandecẽte e ledo 
hya ante elles» (VC); «o filho cõ sua 
sabedoria assy a alumeou que ella fosse 
strella muy clara e splandeçẽte per que o 
ceeo e a terra he alumeada» (VC); «som 
mais luzẽtes e splandeçẽtes que o rayo 
do sol» (VC).

esplandecer, vb. (do lat. splendescere). 
Resplandecer; brilhar; sobressair. 
Formas:  esplãdeçẽdo (VC,  1) ; 
esplandeçe (VC, 1); esplandeçeram (VC, 
1); esplandeçerõ (VC, 1); splãdece (VC, 
1); splãdeçe (VC, 7); splãdeçeo (VC, 1); 
splãdeçer (VC, 1); splãdeçera (VC, 1); 
splãdeçerã (VC, 1); splãdeçia (VC, 1); 
splandeça (VC, 1); splandeçe (VC, 3); 
splandeçẽ (VC, 1); splandeçeo (VC, 2); 
splandeçer (VC, 1); splandeçerã (VC, 1); 
splandeçeram (VC, 1); splandeçerõ (VC, 
1); splandecia (VC, 1); splandeçia (VC, 
2). Contextos: «nõ veẽ asseẽtado em 
carreta dourada esplãdeçẽdo cõ purpura 
preçiosa» (VC); «assy como em espelho 
esplandeçe a sperança de castidade» 
(VC), «os iustos esplandeçeram em o 
regno de seu padre» (VC); «e entõ os 
justos esplandeçerõ como sol» (VC); 
«e splãdece a marauilhosa doçura 
da bondade de Christo» (VC); «e 
que se deue mais esguardar aquelle 
splãdeçe mais que procede de parẽtes 
prolõgados das virtudes» (VC); «a 
qual assy splãdeçeo em os susoditos 
principes do mũdo» (VC); «no começo 
do mũdo fez pareçer e splãdeçer o 
lume nos çeeos» (VC); «e em elles 
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splãdeçera hũa claridade nõ do corpo. 
mas da sua virtude» (VC); «porque 
huũs splãdeçerã mais e outros menos» 
(VC); «splãdeçia tãto que os filhos de 
Jsrael nõ podiã afemẽçar ẽ ella» (VC); 
«e soomente alumee e splandeça o lume 
do euangelho» (VC); «Splandeçe de tal 
guisa que em aquella nocte da resurrecçõ 
nos podemos veer a gloria» (VC); 
«antre os choros dos angeos splandeçẽ 
louuãdo e honrrãdo deuotamẽte» (VC); 
«Esta candea açendida splandeçeo 
per millagres» (VC); «na quella mẽte 
nõ splandeçer  ho verbo diuino» 
(VC); «per que os justos splandeçerã 
como sol» (VC); «porque aquestes 
splandeçeram em grãdes cousas acerca 
de deos e do mũdo ou do poboo» 
(VC); «entom splandeçerõ os justos 
assy como sol» (VC); «ella porem 
splandecia» (VC); «empero sobre a cruz 
com majestade real splandeçia» (VC).

esplandecimento, subs. (de esplandecer + 
-mento). Ato ou efeito de esplandecer; 
resplendor. Formas: splãdeçimento 
(VC, 1); splandeçimento (VC, 1); 
splandeçimẽto (VC, 1); splandicimẽto 
(VC, 1). Contextos: «e que more em 
hũa cõsegraçõ per splãdeçimento de 
verdade» (VC); «e ao marauilhoso 
splandeçimento de millagres» (VC); 
«A brancura do vestido significa o 
splandeçimẽto da grã sollẽnidade» 
(VC); «ha hi guabos no splandicimẽto e 
limpeza» (VC).

esplandidamente, adv. (de esplandido + 
-mente). Esplendidamente; magnifica-
mente. Formas: esplandidamente (VC, 
1). Contexto: «e cõ o dicto rico querem 
cada dia comer realmente e esplandida-
mente» (VC).

esplandor, subs. O mesmo que esplendor. 
Formas: esplãdor (VC, 1); splãdor 
(VC, 5); splandor (VC, 7). Contextos: 
«porque na sua façe reluzia huum 
esplãdor da graça diuinal» (VC); «O 
splãdor da gloria do padre allumee 

os meus olhos» (VC); «mas ferido do 
splandor da verdadeira claridade se 
aparta e afaste lõge de my» (VC); «a 
brãcura da sua saya proçedia do splandor 
da sua façe» (VC).

esplendecente ,  adj .  O mesmo que 
esplandecente. Formas: splẽdeçente 
(VC, 1);  splendeçente (VC, 1) . 
Contextos: «e a sua memoria vem 
aas nossas voontades clara e sem nuuẽ 
ou neuoa algũa. mas splẽdeçente. e 
por a grandeza desta luz» (VC); «cuja 
cabeça staua hũa coroa douro muy 
splendeçente» (VC).

esplendor, subs. (do lat. splendore-m). 
Brilho intenso; resplendor. Formas: 
desplẽdor (VC, 1); esplendor (S, 1; VC, 
2); splẽdor (VC, 9); splẽdores (VC, 1); 
splendor (VC, 32); splendores (VC, 
3). Contextos: «nẽ fremosura. nem 
desplẽdor e gloria que em ella nõ reluza» 
(VC); «Esplendor, esclaresçimento 
e por que elle magnifesta e declara 
todalas coussas» (S); «porque aly onde 
foy o splẽdor da graça» (VC); «e elle 
magnifica toda a deuota cidade gloriosa 
per todo o mũdo ẽ os seus splẽdores» 
(VC); «e com maior limpeza ou splendor 
de fremosura» (VC); «que te veer ou 
consijrar nos splendores geerado do 
padre ante o luzeiro» (VC).

espôngia, subs. O mesmo que esponja. 
Formas: espongea (VC, 1); spõgea (VC, 
2); spõgia (VC, 1); spongea (VC, 2); 
spongia (VC, 2). Contextos: «E aquestes 
enchem a espongea de vinagre» (VC); 
«E offereçendolhe spõgea de vinagre» 
(VC); «como hũa spõgia vaã e de pouco 
meollo» (VC); «emguanosos coraçoões 
e cauernosos como spongea» (VC); «E 
praza te de cheguares aa minha boca 
spongia» (VC).

esponja, subs. (do grego σπογγιά, pelo 
lat. spongia-m). Objeto que absorve 
líquidos. Formas: sponja (RP, 1). 
Contexto: «e emtã leuaua cõmigo huũa 
sponja» (RP).
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esponsálias, subs. (do lat. sponsalia, plural 
neutro de sponsalis, e). Esponsais; 
promessa de casamento; noivado. 
Formas: esponsalias (S, 1); espõsalias 
(S, 1). Contexto: «A ssegũda maneira 
se fazẽ os esposoyros quãdo ho esposo 
da arras, assy como dinheiros ou outras 
coussas ante do matrimonyo, chamãse 
arras esponsalias» (S); «por quanto as 
espõsalias que chaman esposoyros he 
começo e aparelhamẽto de matrimonyo» 
(S).

espoer, vb. O mesmo que expoer ou expor. 
Formas: espoendo (VC, 1); espoer 
(VC, 1). Contextos: «espoendo quanto 
ao conhoçimẽto» (VC); «Podese ajnda 
esto espoer doutras tres maneiras de 
pam» (VC).

esponso, subs. O mesmo que esposo. 
Formas: sponso (VC, 1). Contexto: 
«ex aquy o sponso vem saye a reçebello» 
(VC).

espora, subs. (do gótico *spaura, pelo lat. 
medieval spora-m). Objeto de metal 
com pontas que o cavaleiro prende ao 
calcanhar para incita o cavalo. Formas: 
esporas (EE, 1). Contexto: «por que 
sejamos guyados das penas como de 
esporas para correr na rua» (EE).

esporta, subs. (do lat. sporta-m). Sacola 
ou cesta de esparto. Formas: esportas 
(VC, 1). Contexto: «os pecados das sete 
esportas que sobejarõ e nõ tijnhã saluo 
huũ pã» (VC).

esposa, subs. (do lat. sponsa-m). Mulher; 
noiva. Formas: esposa (S, 17; TC, 3; 
VC, 24; EE, 8); esposas (S, 1; TC, 1); 
espossa (S, 1); sposa (VC, 24); spossa 
(VC, 1). Contextos: «poõe o anel na 
maão da esposa que he ẽ sinal de amor» 
(S); «E outrosi recebeo aras de spritu 
sãcto asy como esposa» (TC); «tam 
luzida como a esposa atabiada para seu 
marido» (EE); «di estabaleçeo a dar anel 
en arras aas esposas» (S); «O .xxxiiii. he 
os que entram em ordem cõtra uoõtade 
de suas esposas» (TC); «E assy como 

pella fornicaçom carnal pode o esposo 
deixar a espossa» (S); «enuiou seu seruo 
que buscasse sposa a seu filho» (VC); 
«porque a elle perteencia o cuydado de 
proueer do filho e do spiritu. e da spossa 
e madre» (VC).

esposada, subs. (do part. de esposar). 
Mulher casada. Formas: esposadas 
(S, 1); espossada (S, 1); sposada (VC, 
1). Contextos: «Ho veeo que poẽ aas 
esposadas ençima da cabeça he a dar a 
ẽtemder que deuen seer sempre subjectas 
a seus maridos» (S); «elle conheçeo 
algũa parenta da espossada ou algũ seu 
parente a ella» (S); «e a sposada he a 
natureza humanal» (VC).

esposado, subs. (do part. de esposar). 
Casado. Formas: esposado (EE, 1); 
esposados (S, 6; VC, 1); sposado (VC, 
1); sposados (VC, 1). Contextos: «e 
chamou o moordomo ao esposado 
e disselhe» (EE); «de qual quer dos 
esposados non naçe este embargo» (S); 
«podem os esposados liuremente scolher 
outros melhores votos» (VC); «e em 
estas o filho de deus he o sposado» (VC); 
«pode cada huũ dos sposados entrar em 
religiõ» (VC).

esposar, vb. (do lat. medieval sponsare). 
Noivar; prometer em casamento; casar; 
tomar como esposa. Formas: era 
esposado (S, 1); esposa (S, 1); esposada 
(S, 1; VC, 2; EE, 3); esposam (S, 3); 
esposan (S, 3); esposar (S, 7); esposarom 
(S, 1); esposarse (S, 4); esposase (S, 3; 
EE, 1); esposasẽ (S, 1); esposasem (S, 
1); esposasen (S, 2); esposasse (EE, 
1); esposey (EE, 2); esposou (S, 1; EE, 
1); espossar (S, 1); espossarom (S, 1); 
espossasen (S, 1); foi esposada (TC, 1); 
for esposado (S, 2); forõ esposados (S, 
1); fosse esposada (VC, 1; EE, 1); fossem 
esposados (VC, 1); foy esposada (S, 1; 
TC, 2; EE, 1); he espossado (S, 1); he 
sposada (VC, 1); seer sposada (VC, 2); 
som esposados (S, 1); son esposados (S, 
1); sposandoo (VC, 1); sposarei (VC, 1); 
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sposou (VC, 2). Contextos: «se algũ 
disese que era esposado ou casado com 
algũa molher» (S); «A primeyra quando 
alguũ se esposa ou casa sem algũas 
solempnidades que se rrequerẽ» (S); «O 
nono qual quer que se cassar cõ molher 
esposada ou casada de presemte» (S); 
«por que os que sse esposam prometẽ de 
se casar» (S); «E quando se esposan os 
absentes, ho mesageiro deue dizer estas 
palauras» (S); «E se algũ se esposar 
cõ algũa e despois se esposar cõ outra 
parẽta sua» (S); «Ho terçeiro quando 
sse esposarom con algũa condiçom» 
(S); «como quer que bem poderiã 
esposarse per palauras de futuro» (S); 
«jsto por disposiçõ diuina foy feito que 
se esposase ante que fosse prenhada» 
(EE); «E se alguũs se esposasẽ e taees 
esposoiros non valẽ por que erã parẽtes 
ou cunhados» (S); «ssaluo se ao tempo 
que sse esposasem elle pemsou que ella 
era virgẽ» (S); «E sse dous que forẽ 
menores de sete annos e huũ mayor e 
outro menor se esposasen» (S); «ante 
que se esposasse com Joseph guardou 
a virgindade em desejo» (EE); «(que 
eu vos esposey) cõ anel da ffe» (EE); 
«qual quer que se esposou ou cassou 
sen premeiramẽte serẽ feitas as tres 
denũçiaçõees na ygreja» (S); «Todo 
homẽ ou molher que sse pode casar 
sse pode espossar» (S); «A octaua he 
quando os que se espossarom despois 
dos sete annos e chegarom ha ydade 
legitima» (S); «e se espossasen por 
palauras de presente» (S); «leixa o seu 
esposo cõ que foi esposada e casada» 
(TC); «A primeira qual quer que for 
esposado he defẽdydo que nõ case cõ 
outra nem ella cõ outro» (S); «A quarta 
sse despois que forõ esposados sobreueo 
enbargo de cunhadez» (S); «Em como 
fosse esposada Maria a Josep» (VC); 
«assy Maria como Joseph ante que 
fossem esposados prometessem guardar 
virgindade» (VC); «a alma leyxa de 

seruir a Deus pelo qual ela foy criada 
e cõ o qual foy esposada no bautismo 
quando disse que renũciaua a Sathanas» 
(TC); «foy esposada cõ Joseph» (EE); 
«A terçeira quãdo alguũ he espossado 
por palauras de futuro e se casa despois 
por palauras de presente cõ outra ou cõ 
outro sen liçẽça do bispo» (S); «a qual 
he sposada ao mũdo» (VC); «a todos 
foy magnifesto que aquelle a virgẽ 
auia de seer sposada» (VC); «os que 
som esposados ou casados de presemte 
deuen rresçeber as bẽçõees na ygreja 
pubricamente do saçerdote» (S); «os 
que asi son esposados ou casados deuẽ 
fazer solenpnes vodas» (S); «o qual 
fez vodas a seu filho sposandoo cõ a 
humanal natureza» (VC); «eu te sposarei 
cõ migo em a ffe» (VC); «Sposou com 
sigo a huniuersal ygreja» (VC).

esposo, subs. (do lat. sponsu-m). Homem; 
marido; cônjuge; esposos: marido e 
mulher. Formas: esposo (S, 23; TC, 3; 
VC, 11; EE, 18); esposos (S, 1; TC, 1); 
sposo (VC, 70); sposos (VC, 1); sposso 
(VC, 3). Contextos: «deyxea a seu 
esposo ou a seu marido» (S); «desãparou 
o seu boo e primeiro esposo e suiugouse 
aos pecados mortaaes» (TC); «Podẽ por 
ventura os filhos do esposo ẽ quanto con 
elles esta o esposo chorar» (EE); «soõe 
dar aos esposos» (S); «contra uoõtade 
de seus esposos que am cõ elas copulla 
carnal» (TC); «antre o oleo e o nome 
do sposo ha algũa semelhãça» (VC); «e 
por cujo amor menospreçastes os sposos 
terreaes» (VC); «E no vẽtre da virgẽ 
abraçaras o teu sposso» (VC).

esposoiro, subs. (de esposo + -oiro). 
O mesmo que esposório: esponsais; 
noivado. Formas: esposoiros (S, 8; 
EE, 1); esposoyro (S, 5); esposoyros 
(S, 56; VC, 3; EE, 1); espossoiros (S, 
2); espossoyros (S, 1); sposoiros (TC, 
1); sposoyros (VC, 2). Contextos: «he 
absolto do matrimonio e dos esposoiros e 
pode casar cõ quem quiser» (S); «Como 
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he ho prometimento de tomar som os 
esposoiros e nam fazẽ matrimonio» 
(EE); «E ho esposoyro ou matrimonio 
se diz seer fecto ocultamẽte por quatro 
rrazõees ou maneyras» (S); «E qual quer 
clerigo cura ou rrector ou rregular ou 
rreligioso que fosem presentes aos taees 
esposoyros ou casamemtos, he suspẽso 
do hofiçio por tres anos» (S); «porque 
depois dos esposoyros feytos segundo 
ja dito he. cadahuũ delles se tornou a 
morar em sua casa» (VC); «ca entõçe 
seram nehuũs os espossoiros» (S); «Em 
muitas maneiras sse partẽ e se desfazẽ 
os espossoyros» (S); «Itẽ os padres e 
as madres que britã os sposoiros dos 
filhos» (TC); «porque quis elle naçer 
de virgẽ desposada e seer cõçebido ja 
dicto he emçima nos sposoyros da virgẽ 
bemdicta» (VC).

espostejar, vb. (de es- + posta + -ejar). 
Cortar em postas; esquartejar. Formas: 
espostejado (VC, 1). Contexto: «porque 
Jsaias em sua terra foy serrado ou 
espostejado» (VC).

espreguiçamento, subs. (de espreguiçar 
+ -mento). Ato ou efeito de espreguiçar. 
Formas: espreguiçamẽto (VC, 1). 
Contexto: «Primeyramente que nos 
alleuãtemos do espreguiçamẽto da 
accidia e dos desejos terreaes em que 
moramos e dormimos» (VC).

espreita, subs. (regressivo de espreitar). 
Ato ou efeito de espreitar, vigilância. 
Formas: spreytas (VC, 1). Contexto: 
«Mas o senhor sabẽdo as spreytas e 
aseytamentos dos aduersayros aturou em 
a cruz por destruyr o demonyo» (VC).

espreitamento, subs. (de espreitar + 
-mento). Ato ou efeito de espreitar. 
Formas:  espreitamẽtos (VC, 1); 
spreitamẽtos (VC, 3); spreytamẽtos (VC, 
1). Contextos: «dos espreitamẽtos que 
ouue em fallar» (VC); «porque nõ sejam 
tomados nos spreitamẽtos dyabollicos» 
(VC); «vigiandose contra as escuytas e 
spreytamẽtos dos spiritus çujos» (VC).

espreitar, vb. (talvez do lat. explicitare). 
Espiar; vigiar. Formas: espreitãdo (EE, 
1); espreitando (HV, 1; EE, 1); espreitarõ 
(VC, 1); spreita (VC, 1); spreitã (VC, 
1); spreitã nos (VC, 1); spreitãdo (VC, 
4); spreitam (VC, 1); spreitandoo (VC, 
2); spreitar (VC, 1); spreitaua (VC, 1); 
spreitauã (VC, 1); spreitemos (VC, 1); 
spreytando (VC, 1); spreytasse (VC, 1); 
spreytauã (VC, 1); spreytauao (VC, 1); 
spreyte (VC, 1). Contextos: «como os 
maaos juizes espreitãdo a Susãna forõ 
cõdepnados a morte» (EE); «E andauã 
cada dia espreitando pollas casas dos 
ricos homens» (HV); «aquellas cousas 
per que se pẽsa de reçeber cõtrariedades 
dos homẽs e que o espreitarõ» (VC); 
«assi o diaboo spreita e busca aazo» 
(VC); «assi o diaboo spreita e busca 
aazo» (VC); «e afasta de my os imijgos 
que me spreitã» (VC); «e spreitã nos e 
trabalhã se de os deffamar» (VC); «os 
judeus o andauã spreitãdo e guardando 
pera o matar» (VC); «os quaaes aguardã 
e spreitam per duas maneiras» (VC); «nõ 
achara lugar de o spreitar e reprehẽder» 
(VC); «mas fugindo querriase guardar 
de quem o spreitaua» (VC); «porque 
sabia que ally o gardauã e spreitauã os 
scripuaães» (VC); «Nũca spreitemos 
nem andemos a pooer escuitas aos 
outros» (VC); «ca se a lãçar elle sta 
spreytando» (VC); «e nom auia ally 
quem o spreytasse muytas vezes» (VC); 
«e lhe dauã de comer e ho spreytauã 
ou aseytauam e o queriam comer cõ os 
dẽtes com emueja» (VC); «o dyaboo ao 
homẽ spreytauao e enduzeo» (VC); «E 
porque nũca nos mingua aduersayro que 
nos spreyte» (VC).

espremer, vb. (do lat. exprimere). Apertar 
com força; extrair suco. Formas: 
espreme (S, 1); espremer (S, 2); 
espremesem (S, 1); spremeo (VC, 1); 
spremeria (VC, 1); spremia (VC, 1); 
spremido foy (VC, 1). Contextos: «nõ 
sse pode fazer cõ o que espreme do azeo» 
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(S); «por que todas tres pessoas sse deuẽ 
declarar e espremer» (S); «ẽ que podese 
vijr augua e bautizala cõ o que daly 
espremesem» (S); «Gedeõ spremeo o 
velloro e encheo hũa cunca de orualho» 
(VC); «nẽ spremeria sua sanctidade» 
(VC); «e dar vuas as quaaes elle spremia 
na copa e daua de beber a pharao» (VC); 
«E ao terceiro dia depois que o vinho 
do seu sangue na cruz spremido foy e 
offereçido a el rey» (VC).

espressamente, adv. O mesmo que 
expressamente. Formas: espresamente 
(VC, 1); espressamente (VC, 1); 
espressamẽte (VC, 1); spressamente (VC, 
1). Contextos: «Empero espresamente 
nomea aqui quatro maneiras desuayradas 
de enfermos» (VC); «E porque fossem 
mais espressamente vẽçidos» (VC); 
«e assi nõ lhes disse espressamẽte que 
era Christo» (VC); «A terçeira hystoria 
da questo meesmo poõe adiante mais 
spressamente» (VC).

espresso, adj. O mesmo que expresso. 
Formas: espresa (S, 1); espressa (VC, 
1); spressa (VC, 1). Contextos: «ou 
faz proffison espresa ou taçita» (S); «e 
ajnda que nõ faça mẽçõ espressa mais 
que huũ surdo e mudo seer curado» 
(VC); «e na memoria dos desprezados te 
allegres todo como na ymagẽ de Christo 
spressa» (VC).

espriguiçar, vb. (de es- + preguiça + 
-ar). O mesmo que espreguiçar: estirar 
os membros; desentorpecer. Formas: 
spriguiçãdo (VC, 1); spriguiçe (VC, 1). 
Contextos: «ẽfadãdo se nas booas obras 
e spriguiçãdo escõdeo a sua liura» (VC); 
«Nom se spriguiçe alguẽ em o caminho 
daquesta vida» (VC).

espritamento, subs. (de espritar + 
-mento). Ato ou efeito de espritar; 
espreitamento. Formas: spritamentos 
(VC, 1). Contexto: «guarda me eu 
to peço de dentro e de fora contra 
os spritamentos e almoguauares da 
soberua» (VC).

espritar, vb. O mesmo que espreitar. 
Formas: sprita (VC, 1); spritãdo (VC, 
1); spritam (VC, 1); spritar (VC, 1); 
spritauam (VC, 1); spryte (VC, 1). 
Contextos: «porque ella sprita as obras» 
(VC); «sempre stã spritãdo as boas obras 
para seerẽ cõtra ellas» (VC); «muytas 
enculcas nos spritam a nos» (VC); 
«porque nom pareça alguũ lugar em my 
em que possam spritar os jmijgos» (VC); 
«Sempre te spritauam e aguardauam e 
perseguyã» (VC); «e ajnda que o dyaboo. 
me spryte e ande em pos my» (VC).

espuma, subs. (do lat. spuma-m). Baba 
que se forma na boca. Formas: spuma 
(VC, 1). Contexto: «e lãçã spuma por 
sanha» (VC).

esquartejar, vb. (de es- + quartejar, este 
de quarto + -ejar). Cortar em partes; 
espostejar. Formas: esquartejados 
(HV, 1). Contexto: «jaziã mortos e 
esquartejados polla çidade» (HV).

esquebralhar, vb. (de es- + quebralhar, 
este de quebralhão + -ar). Encher 
de buracos; deteriorar. Formas: erã 
esquebralhados (VC, 1). Contexto: 
«porque dos caminhos que andaua erã 
esquebralhados e afanados» (VC).

esquecer, vb. (do lat. *excadescere, freq. 
de excadere, cair para fora). Perder a 
lembrança de; olvidar. Formas: auiam 
esqueeçido (VC, 1); esqueçã (VC, 1); 
esqueçamos (VC, 1); esqueçe (S, 4; HV, 
1); esqueçe te (VC, 1); esquecea (TC, 1); 
esqueçẽdo (VC, 1); esqueçẽdose (VC, 
1); esquecelo yamos (VC, 1); esqueçelas 
(S, 1); esqueçem (C, 1); esqueçendosse 
(C, 1); esqueçenlhe (VC, 1); esqueçeo 
(S, 1; VC, 1); esqueçer (S, 1); esqueçerey 
(VC, 1); esqueçerõ (VC, 1); esqueçese 
(S, 1); esqueçido (VC, 1); esqueçidos 
(VC, 1); esqueçy (S, 1); esqueeça (VC, 
4); esqueeçe (VC, 4; HV, 1; EE, 1); 
esqueeçẽdo (VC, 1; EE, 1); esqueeçẽdo 
nos (VC, 1); esqueeçẽdo se (VC, 1); 
esqueecẽdose (VC, 1); esqueeçenlhe 
(VC, 1); esqueeçeo (VC, 5; EE, 2); 
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esqueecer (VC, 1); esqueeçer (VC, 2); 
esqueeçera (VC, 1); esqueeçeras (VC, 1); 
esqueeçerem (VC, 1); esqueeçerey (VC, 
2); esqueeçerõ (EE, 1); esqueeçerom 
(VC, 1); esqueeçes (VC, 2); esqueeçesse 
(VC, 1); esqueeçia (VC, 1); esqueecida 
(VC, 1); esqueeçida (VC, 2); esqueeçido 
(VC, 3; EE, 1); esqueeçidos (VC, 3); 
esqueesçe (S, 1); esqueescida (VC, 1); 
esta esqueeçido (EE, 1); foy esqueeçida 
(VC, 1); he esqueeçido (VC, 1); seendo 
esqueeçido (VC, 1); seer esqueeçido 
(VC, 1); sejamos esqueeçidos (VC, 
1); serã esqueecidas (VC, 1); sera 
esqueeçido (VC, 1); serem esqueeçidos 
(C, 1); seria esqueeçida (VC, 1); som 
esqueeçidos (VC, 1); somos esquiçidos 
(VC, 1); squeças (VC, 1); squeeças 
(VC, 1); squeecer (VC, 1); squeeçẽse 
(VC, 1); tẽ esqueeçido (HV); tenha 
esqueeçido (VC, 1). Contextos: «e 
auiam esqueeçido de trager o pam sem 
ajuda do qual a fraqueza humanal nõ 
se pode sosteer» (VC); «que nos nõ 
esqueçã os beneficios pequenos» (VC); 
«e esqueçamos a multidõ dos vicios e 
a casa da cõuersaçom paternal» (VC); 
«se converte ẽ booas obras e esqueçe os 
beẽs» (S); «esqueçe te do teu linhagẽ e 
da cassa do teu padre» (VC); «se pedes 
a teu uizinho algũa cousa enprestada e 
esquecea ele que ta nõ demãda porque 
nõ sabe ẽ certo quẽ lha emprestou se 
a nom das he furtu» (TC); «e todas 
nom se esqueçẽdo dalgũa» (VC); «e 
assy Johãne passando aa ydade da 
meniniçe esqueçẽdose da nobreza do 
seu linhagẽ» (VC); «Se deus cessasse 
e nõ misturasse algũas amarguras aas 
bẽavẽturãças do mũdo esquecelo yamos» 
(VC); «Em outra maneira, tẽperãça he 
nõ soomẽte deixar as cobijças terreaees, 
mas de todo esqueçelas» (S); «por 
rezam das ditas rendas se esqueçem 
como se por elles lhas ditas rendas nõ 
foram asinadas e cõçedidas» (C); «A 
qual cõ suas barregaãs ẽ vsos e gastos 

illiçitos despendem esqueçendosse de 
quanto amor e obrigaçã deuem teer a 
suas molheres» (C); «e esqueçenlhe e 
começa de tornar a sy meesma» (VC); 
«A quarta se lhe esqueçeo ho que lhe 
foi mandado por satisfaçon» (S); «e 
esqueçeo a terra e desprezou os padre 
e madre» (VC); «era apraziuel en 
esqueçer a Deus» (S); «e pera sempre 
nõ esqueçerey estas merçees» (VC); 
«aquellas que cousas lhe esqueçerõ 
depois da sentença recordãdose dellas 
as poserõ» (VC); «Pero se ao tempo do 
bautismo se esqueçese de poeer o nome» 
(S); «esqueçido da sua infirmidade de 
que fora curado murmuraua desto antre 
sy» (VC); «Mas os judeus esqueçidos 
da sua sanctificaçõ tractauã da morte 
do verdadeiro cordeiro» (VC); «pello 
quall me esqueçy de cõfesar muitos 
deles» (S); «eu to peço que eu nom 
me afaste nem esqueeça as cousas que 
por my padeçeste» (VC); «e logo se 
esqueeçe quejanda era» (EE); «empero 
hũa cousa de mym affirmo esqueeçẽdo 
as cousas que som atras» (EE); «per o 
cõtrairo esqueeçẽdo nos dellas» (VC); 
«esqueeçẽdo se que o regno de deus 
nõ era prometido aos sanctos ẽ a terra 
mas ẽ o çeeo» (VC); «esqueecẽdose 
dos outros cuydados e pẽsamẽtos das 
cousas defora» (VC); «esqueeçenlhe 
as cousas tẽporaaes» (VC); «e logo 
lhe esqueeçeo que tal era» (EE); «por 
tal que depois ou por te esqueecer se 
a diseste» (VC); «e que entõ pode ja 
leixar esqueeçer si meesmo» (VC); 
«por quãto lhes esqueeçera de leuar o 
pã» (VC); «nõ nos esqueeçeras ajnda 
que sejamos enuoltos no sterco do 
mundo» (VC); «Porque cuydar em 
ellas he remedypera esqueeçerem e se 
tirarem da mente os doestos» (VC); «em 
minhas maãos te scriui por tanto nõ me 
esqueeçerey de ty» (VC); «muitas cousas 
das que Christo dizia esqueeçerõ» (EE); 
«e por hũa palaura de mãdamẽto do 
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senhor esqueeçerom aquellas cousas 
que parecia que possuyã» (VC); «Boõ 
esqueeçimẽto sera o teu se te esqueeçes 
de ti por beẽ fazeres ao proximo» (VC); 
«e nõ solamẽte se esqueeçesse das 
cobijças do mũdo» (VC); «e por a door 
do que amaua esqueeçia todallas cousas 
afora aquelle que sobre todas amaua» 
(VC); «leixasse como esqueecida a tua 
madre» (VC); «Aquella que he scolheita 
madre do senhor nom esqueeçida da sua 
condiçom» (VC); «e ficar em ella nõ 
feito ouuidor esqueeçido mas fazedor da 
obra seera bẽauenturado» (EE); «alimpa 
os pecados veniaaes esqueeçidos» (VC); 
«sse acorda dos beẽs e sse esqueesçe dos 
males» (S); «nõ pode oolhar pera çima 
assy como esqueescida» (VC); «Non 
esta esqueeçido diante de deos» (EE); 
«de tal maneira que ella foy esqueeçida 
de toda a door passada» (VC); «o qual 
nũca he esqueeçido daquello que deue» 
(VC); «nom seendo esqueeçido que era 
filho de deus natural» (VC); «Nunqua 
pode seer esqueeçido daquelles» (VC); 
«e em o dia dos beẽs nõ sejamos 
esqueeçidos dos malles» (VC); «e serã 
esqueecidas suas maldade (VC); «ho 
negrigente sera esqueeçido nem ficara 
por lançar fora aquelle que emfinge que 
nom pode» (VC); «por que a cõtinuaçã 
do ouuir lhe faça saber aquello de que 
pareçe serem esqueeçidos» (C); «nẽ 
seria esqueeçida a morte dos tirannos» 
(VC); «em outro quando vijr que todos 
som esqueeçidos dos seus juyzos» 
(VC); «se nom somos esquiçidos das 
cousas que padeçeo o justo dos justos» 
(VC); «Em o dia boo nõ te squeças dos 
malles» (VC); «amerceate de my e nom 
te squeeças deste tempo dagora» (VC); 
«e som postos em memoria que nõ pode 
squeecer» (VC); «Os sanctos squeeçẽse 
das cousas passadas e traseyras» (VC); 
«nos nõ nos podemos teer contra ao 
emperador que deus nos tẽ esqueeçido» 
(HV); «o segũdo que tenha esqueeçido 

o linhagẽ e o parẽtesco» (VC).
esquecido, subs. (do part. de esquecer). 

Aquilo que se esqueceu. Formas: 
esqueeçido (EE, 1). Contexto: «vos 
trazera aa memoria ho esqueeçido» (EE).

esquecimento, subs. (de esquecer + 
-mento). Ato ou efeito de esquecer; falta 
de lembrança. Formas: desqueeçimento 
(VC, 1); esquecimento (VC, 1); 
esqueçimento (S, 2); esqueçimẽto 
(S, 1; VC, 5; HV, 1); esqueeçimento 
(VC, 3); esqueecimẽto (VC, 2; EE, 
1); esqueeçimẽto (VC, 8; HV, 1); 
squeçimento (VC, 1); squeeçimento (VC, 
1); squeeçimẽto (VC, 1). Contextos: 
«Oo doores e miserias e angustias 
duradoyras por sempre em aquesta nossa 
terra desqueeçimento» (VC); «e traz 
o esquecimento de deus» (VC); «E ho 
rraçional diz que todo ha lugar se se faz 
por esqueçimento» (S); «Pero se ho non 
fezese por algũas destas coussas e fose 
por esqueçimẽto, ben se poderia fazer» 
(S); «passa se do esqueeçimento da sua 
memoria» (VC); «E o huũ daquelles 
nõ esta em esqueecimẽto diante de 
deos» (EE); «porque Jafel nõ no poera 
em esqueeçimẽto» (HV); «nem per 
negligẽcia ou squeçimento do padre e 
madre» (VC); «na naue no teu coraçom 
o sompno de Christo he o squeeçimento 
da ffe» (VC); «a negaçõ de sy meesmo 
he squeeçimẽto de todo de sy» (VC).

esquentamento, subs. (de esquentar + 
-mento). Ato ou efeito de esquentar; 
aquecimento; febre. Formas: esqueen-
tamento (VC, 1); esqueentamentos (VC, 
2); esquẽtamẽto (VC, 2); squeẽtamẽto 
(VC, 1). Contextos: «E em tam apaguara 
elle o esqueentamento das voõtades 
desordenadas» (VC); «e ycteriçia que 
quer dizer doença do fel e longuas fe-
bres e esqueentamentos e outras cousas 
mais aalẽ destas e faz destẽperança» 
(VC); «por arrefeẽtar o esquẽtamẽto 
que tijnhã» (VC); «a quẽ lãça o laço do 
squeẽtamẽto da cobijça» (VC).
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esquentar, vb. (do lat. *excalentare). 
Aquecer; aumentar a temperatura. 
Formas: era squeẽtado (VC, 1); es 
esqueẽtado (VC, 1); esqueeẽtado (VC, 
1); esqueenta (VC, 2); esqueentada (VC, 
2); esqueentado (VC, 1); esqueentados 
(VC, 1); esqueentaeeuos (VC, 1); 
esqueentarom (VC, 1); esqueentasse (VC, 
2); esqueentaua (VC, 2); esqueentemos 
(VC, 1); esqueentoulhes (VC, 1); 
esqueentouse (VC, 1); esqueẽta (VC, 
2); esqueẽtã (RP, 1); esqueẽtada (VC, 2); 
esqueẽtadas (HV, 1); esqueẽtado (VC, 1); 
esqueẽtandose (VC, 1); esqueẽtar (VC, 
2); esqueẽtaria (VC, 1); esqueẽtemos 
(VC, 1); esqueẽto (S, 1); esquẽta (VC, 
1); esquẽtada (VC, 1); esquẽtados (HV, 
1); esquẽte (VC, 1); for esqueentado 
(VC, 1); he squeẽtada (VC, 2); seer 
esqueẽtados (VC, 1); squeẽta (VC, 2; 
RP, 1); squeẽtar (VC, 1); stas esquẽtado 
(VC, 1). Contextos: «e cõ quanto desejo 
de veer deus era squeẽtado este velho» 
(VC); «se es esqueẽtado de febres elle 
he fonte» (VC); «porque foy em ella 
tam esqueeẽtado que suaua» (VC); 
«porque esqueenta em amor» (VC); «e 
toda doença que he desordenadamente 
esqueentada e ferue com ardor do 
maligno spiritu he febre da alma» (VC); 
«Quintamẽte o coraçõ he asçẽdido. e 
esqueentado em amor» (VC); «andauã 
esqueentados ẽ aquelle maao cõselho» 
(VC); «esqueentaeeuos e corre ao senhor 
Jhesu» (VC); «e entom se esqueentarom 
de perfeyta caridade» (VC); «aquelle 
que buscaua que se esqueentasse mais 
em seu amor» (VC); «auia febre quãdo 
a geeraçom humanal se esqueentaua per 
desuayrados viçios e pecados» (VC); 
«Em aquesto entretanto nos esforçemos 
todos e a aquesto nos esqueentemos e 
trabalhemos» (VC); «e esqueentoulhes 
os coraçoões» (VC); «E esqueentouse 
tãto em seu amor que o foy abraçar 
dizendolhe» (VC); «e graça que acçende 
e esqueẽta» (VC); «e os homẽs que se 

muyto esqueẽtã cõ grãde trabalho ou 
grãde yra, teẽ os corpos mais dispostos 
pera reçeber ha pestilẽcia» RP); «e assi 
da questa maneira per as obras dos gẽtios 
cõuerte elle aqui a alma alleuantar se 
esqueẽtada» (VC); «e muyto forõ açesas 
e esqueẽtadas aas batalhas» (HV); «he 
aficado e esqueẽtado per as tẽptaçoões 
dos pecados» (VC); «E dizẽdo elle esto 
assy antre sy e esqueẽtandose cõ este 
desejo foy lhe dito per o spiritu sancto» 
(VC); «fazeos esqueẽtar e auiuar atees 
que acabã o mal que cujdauã» (VC); «a 
visom do qual o esqueẽtaria» (VC); «A 
quinta razom por nos ensinar per exẽplo 
que nõ nos esqueẽtemos pera tomar 
vingãça» (VC); «Quando em yra me 
esqueẽto» (S); «e o tal assy se esquẽta 
per spiritu» (VC); «a alma hũtada e 
esquẽtada na dicta consollaçõ cree e 
pẽsa que som verdadeiras reuellações» 
(VC); «tã fortemẽte e tam esquẽtados 
eram as batalhas que se vierõ a mesturar 
hũa cõ outra» (HV); «se esquẽte e moua 
aos prazeres eternaaes» (VC); «quando 
for esqueentado do fogo diuinal» (VC); 
«muy bẽ refresca a alma que he squeẽtada 
cõ algũs desejos empeciuees» (VC); «nõ 
soomẽte deuiamos seer esqueẽtados. 
mas arder e seer queymados» (VC); 
«cõtorua os olhos e squeẽta a cabeça de 
cada huũ» (RP); «por açẽder e squeẽtar 
os homẽs que se partã das cobijças 
terreaaes» (VC); «se stas esquẽtado 
de febres elle fonte he. se te culpã de 
mallicia» (VC).

esquerda, subs. (feminino de esquerdo). 
Mão esquerda. Formas: ezquerda (VC, 
1). Contexto: «porque auia priguiça de 
dar esmolla e a ezquerda tijnha saã» 
(VC).

esquerdo, adj. (do basco ezker, pelo 
castelhano izquierdo). Do lado do 
coração. Formas: esquerda (S, 2); 
esquerdo (RP, 3); esquerdos (VC, 
1); ezquerda (S, 1); ezquerdo (S, 1). 
Contextos: «tomou da parte que tẽ na 
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maão esquerda» (S); «se sãgre em o 
braço esquerdo do figado» (RP); «se 
sãgre em o braço esquerdo do figado» 
(RP); «façase como dito he do braço 
esquerdo» (RP); «quãto mais aquelle 
oolho e maão que som esquerdos se a 
alma escorrega» (VC); «ou leuita sse 
dise de leua, que quer dizer sinistra ou 
ezquerda» (S); «põe a estola sobre o 
honbro ezquerdo» (S).

esquila, subs. (do gótico *skilla, pelo 
lat. scilla-m). Chocalho; sino pequeno. 
Formas: esquila (S, 1). Contexto: 
«tangem hũa canpaynha ou esquila por 
que todos entẽdan os que ha ouuem que 
he aly o corpo de Deus» (S).

esquina, subs. (do germânico *skina, pelo 
lat. medieval squina-m). Ângulo de 
duas superfícies; canto exterior; ponta. 
Formas: esquina (EE, 2). Contexto: «a 
pedra que ẽgeitarõ os meestres foy feita 
cabeçeira de esquina» (EE).

esquivamento, subs. (de esquivar + 
-mento). Ato ou efeito de esquivar; 
esquivança. Formas: esquiuamẽto (VC, 
1); esquyuamẽto (VC, 1). Contextos: 
«O onzeno cõselho he esquiuamẽto de 
afficado cuydado e solliçitaçõ» (VC); 
«remissom da culpa e esquyuamẽto da 
morte eternal» (VC).

esquivar, vb. (talvez do gótico skiuhan). 
Evitar; fugir ao perigo; esquivar-se. 
Formas: desquiuar (VC, 1); esquiua 
o (VC, 1) ;  esquiuado (VC, 1) ; 
esquiuãdo (EE, 1); esquiuados (C, 1); 
esquiualla (EE, 1); esquiuando (VC, 1); 
esquiuandoo (VC, 1); esquiuar (TC, 2; 
VC, 29; EE, 6; RP, 1); esquiuaras (RP, 
1); esquiuarẽ (VC, 1); esquiuauamos 
(VC, 1); esquiue (VC, 1; EE, 1; RP, 
1); esquiuemos (VC, 4); esquiuo (VC, 
2); esquiuou (VC, 1); esquiuuar (VC, 
1); esquiuy (VC, 1); esqujuar (VC, 1); 
esquyuar (VC, 1); seer esquiuado (VC, 
2; EE, 1); seer esquiuados (VC, 1); 
sejam esquiuados (C, 1); seria esquiuada 
(VC, 1); squiuados (VC, 1); squiuallos 

(VC, 1); squiuar (VC, 5); squiuẽ (VC, 
1); squiues (VC, 1); squiuou (VC, 1); 
squyuou (VC, 1). Contextos: «Tullio 
diz: que muyto desquiuar he a gloria 
dos homẽs» (VC); «e esquiua o como 
herege» (VC); «foy aqui esquiuado este 
jrmaão» (VC); «esquiuãdo os peccados 
de gula» (EE); «E mãdamos que sejam 
declarados, denunçiados e esquiuados 
da cõuersaçam e comunham dos fiees 
christaãos» (C); «esquiualla a ocupaçom 
açerqua das cousas necessarias da 
presente vyda» (EE); «e esquiuando 
e viuendo sem emcarrego e trabalho» 
(VC); «esquiuandoo e guardãdote de 
todo delle» (VC); «Outrosi cometese 
omecidio per necessidade mas tal 
necesidade ou se pode esquiuar ou 
nõ» (TC); «deuẽ de euitar e de sy 
esquiuar as causas de tal podridõ» 
(RP); «e per esta mesma causa euitaras 
e esquiuaras todo ho fedor» (RP); «nõ 
por esquiuarẽ o escãdallo» (VC); «todas 
cousas cobijçauamos da auer: e nõ as 
esquiuauamos» (VC); «De sy falla 
como de outro em louuor seu porque 
esquiue a vaã gloria» (EE); «Itẽ per 
esta meesma causa se euite e esquiue» 
(RP); «e que esquiuemos os arruydos e 
cõtẽdas» (VC); «e assi como leyxoso ho 
esquiuo e assi como de causa leue cauido 
me delle» (VC); «quando esquiuou o 
minguado?» (VC); «ensiname esquiuuar 
e guardame das mẽtiras e enguanos dos 
jmijgos» (VC); «outorguame que eu 
esquiuy a demostraçõ da vaã gloria» 
(VC); «Ensina me a esqujuar o enguano 
ou mallicia daquelles que me querem 
enguanar» (VC); «A sexta cousa he 
esquyuar virtuosamente toda pessoa» 
(VC); «auia de seer esquiuado e curado» 
(VC); «por muyto nossos amigos que 
sejam deuẽ seer esquiuados» (VC); 
«mas que sejam esquiuados e lançados 
della» (C); «nõ seria esquiuada per 
deus» (VC); «deuẽ seer assy fugidos 
e squiuados» (VC); «nõ deuemos hir 
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contra ella nẽ siguir cõpanhia dos maaos 
mas squiuallos sempre depois que os 
conhoçemos» (VC); «em seu feyto se 
callasse por squiuar a sua mal querença» 
(VC); «e em outra maneira que squiuẽ 
a dilleitaçõ desta vida» (VC); «O 
quinto remedio he que squiues e fuguas 
da familliaridade de companha das 
pessoas» (VC); «E que infingidamente 
se cheguara a elle squiuou e nõ o quis» 
(VC); «E nõ squyuou de participar com 
os publicanos» (VC).

esquivência, subs. (de esquivo + -ência). 
Tipo de doença. Formas: esquiuẽcia 
(VC, 1); esquiuẽçia (VC, 1). Contextos: 
«O berillo val cõtra a esquiuẽcia e cõtra 
as lãdoas» (VC); «Itẽ a çaphira faz fugir 
a esquiuẽçia» (VC).

esquivo, adj. (talvez do gótico skiuhs, 
tímido). Arisco; fugidio. Formas: 
esquyuo (EE, 1). Contexto: «Joham 
era esquyuo aas cõpanhas dos homeẽs» 
(EE).

esse, pron. dem. (do lat. ipse, ipsa, ipsum). 
Pessoa ou coisa afastado do falante e 
perto do ouvinte. Formas: esa (S, 3; 
TC, 3); ese (S, 4; TC, 2); eses (S, 1; C, 
2); eso (S, 2; TC, 16; VC, 4); essa (SG, 
1; S, 5; TC, 1; VC, 18; HV, 1; C, 2; EE, 
3); essas (VC, 4; C, 1); esse (S, 3; VC, 
58; HV, 2; C, 7; EE, 5); esses (VC, 1; 
C, 1); esso (S, 1; TC, 2; VC, 98; HV, 1; 
EE, 5); iso (S, 4; EE, 1); isso (SG, 1; S, 
3; VC, 1; HV, 1; C, 1; EE, 7; RP, 1); jsso 
(RP, 1); yso (S, 14; TC, 1; C, 1); ysso 
(SG, 2; S, 12; HV, 2; C, 35; EE, 5; RP, 
7). Contextos: «moreo em esa messma 
carne em que padeçeo e foy cruçificado» 
(S): «deue a casar esa uirgẽ ou esa uyuua 
cõ que pecou» (TC); «e tomando ese 
mesmo corpo que ãte tomou» (S); «ese 
pecado crece em sy e fazese moor per 
ela» (TC); «eso mesmo cõ juramẽto» 
(S); «Ca por eso he chamado uiatico» 
(TC); «pela medida que medirdes per 
essa uos mediram» (TC); «subyo aos 
ceos ẽ essa mesma carne em que naçeo 

e padeçeo» (S); «essas meesmas fazee 
vos a elles» (VC); «A esse agradeça este 
o porque o nõ cometeo» (VC); «sem 
esses querellosos darẽ caupçã algũa» 
(C); «esso meesmo faça a qualquer 
que por emgano ouuer algũa cousa» 
(TC); «molher alça esso pano que cõ 
esse seras saã» (HV); «E esso meesmo 
se lee em muytos logares do velho 
testamẽto» (EE); «e pello contrairo iso 
meesmo» (EE); «Isso mesmo se euitẽ 
todos os fructos se nõ forẽ azedos» (RP); 
«As vezes jsso mesmo veẽ de corpos 
mortos» (RP); «E yso mesmo he de 
todos outros que andã ẽ caminho» (S); 
«E ysso meesmo segũdo a profeçia de 
Jeremyas» (EE); «E ysso meesmo deues 
de comer» (RP).

essência, subs. (do lat. essentia-m). 
Princípio fundamental;  carácter 
distintivo; natureza. Formas: esẽçia 
(S, 1); esençia (S, 5); essẽcia (VC, 
4); essẽçia (VC, 1; EE, 1); essencia 
(VC, 33; EE, 9); essençia (S, 2; VC, 
1; EE, 9); essencias (VC, 1); essentias 
(VC, 1). Contextos: «Deus he contigo 
nõ soomente por esẽçia, potençia e 
presemçia» (S); «e qual quer santo 
vee na esençia de Deus tanto quanto a 
perfeiçom da ben avẽturança rrequere» 
(S); «sabedoria terreal ẽ os auarẽtos. 
essẽcia de animallias» (VC); «a natural 
fõte de todo lume por essẽçia» (EE); 
«nẽhũa outra essencia nõ conheçe o 
padre se nõ o filho» (VC); «veeremos 
a essencia diuina» (EE); «tres pesoas e 
huã essençia e huã sustãçia» (S); «auia 
na diuijndade desuairadas essencias» 
(VC); «em Christo he hũa pessoa e tres 
essentias .s. diuijndade alma e carne» 
(VC).

essencial, adj. (do lat. essentiale-m). 
Que é inerente a algo; fundamental; 
indispensável. Formas: essencial (VC, 
3). Contextos: «porque me amaste per 
amor essencial» (VC); «Este nome 
deus em esta parte he essencial» (VC); 
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«porque aqui he feita excepçõ essencial 
e nõ pessoal» (VC).

essencialmente, adv. (de essencial 
+ -mente). Por natureza. Formas: 
essencialmente (VC, 3); essencialmẽte 
(VC, 4; EE, 1); essençialmẽte (EE, 1). 
Contextos: «E daquesta guisa bem pode 
elle essencialmente em o homẽ» (VC); 
«deos he essencialmẽte a bẽauenturãça» 
(EE); «e sta essencialmẽte onde se tracta 
da paternidade adoptiua» (VC); «Gorram 
essençialmẽte cheamente perfeitamẽte» 
(EE).

essenos, subs. (do aramaico hesaiia, 
piedoso, pelo lat. essenos). O mesmo 
que essénios: indivídios pertencentes a 
uma seita religiosa contemporânea de 
Jesus Cristo. Formas: esenos (VC, 1). 
Contexto: «Outros erã chamados esenos 
ou oseos os quaaes nõ viuiã como os 
outros judeus» (VC).

estabelecer, vb. (do lat. *stabiliscere, freq. 
de stabilire). Conservar; destinar; 
instituir; instaurar. Formas: avia 
estabeleçido (S, 1); destabelleçer (C, 1); 
era estabeleçido (S, 1); era stabelleçido 
(VC, 2); erã estabelleçidas (VC, 1); 
estabaleçeo (S, 2); estabeleçemos (C, 4); 
estabeleçen (S, 1); estabeleceo (S, 2); 
estabeleçeo (S, 47; VC, 1; HV, 1); 
estabeleçerã (EE, 1); estabeleçerõ (S, 2); 
estabelecerom (S, 1); estabeleçerom (S, 
2); estabeleçeron (S, 1); estabeleçestes 
(HV, 1); estabeleçida (S, 1); estabeleçido 
(S, 6); estabeleçidos (S, 5; EE, 1); 
estabeleçyda (S, 1); estabelescido (S, 1); 
estabeliçido (S, 1; EE, 1); estabelleçella 
(VC, 1); estabelleçemos (C, 17); 
estabelleçeo (VC, 1; HV, 1; C, 1; EE, 3); 
estabelleçer (EE, 1); estabelleçera (EE, 
2); estabelleçerey (EE, 2); estabelleçerõ 
(C, 1; EE, 1); estabelleçerom (EE, 1); 
e s t abe l l eç ido  (HV,  1 ;  EE ,  4 ) ; 
estabelleçidos sam (EE, 1); estabelleçidos 
som (EE, 1); estabellesçida (EE, 1); 
estabilliçido (VC, 1); estableçia (VC, 1); 
ffoy estabeleçido (S, 1); foi estabeleçido 

(S, 1); foi estabeliçido (S, 1); forõ 
estabeleçidos (S, 1); forõ estabeliçidos 
(S, 1); forõ stabelleçidos (VC, 1); forom 
stabelleçidos (VC, 1); fosse estabeleçido 
(S, 1); fosse stabelleçida (VC, 1); foy 
estabeleçida (S, 5); foy estabeleçido (S, 
10); foy estabeleçydo (S, 1); foy 
estabeliçida (S, 1); foy estabeliçido (S, 
4); foy estabeliçydo (S, 1); foy 
estabelleçido (EE, 1); foy estabiliçido 
(S, 2); foy establecido (S, 1); foy 
stabellecido (VC, 1); foy stabelleçido 
(VC, 1); ha estabelleçido (EE, 1); he 
estabeleçido (S, 3); he estabeleçydo (S, 
1) ;  he estabelesçido (S,  1) ;  he 
estabellecido (EE, 1); he stabelleçida 
(VC, 1); he stabellecido (VC, 1); he 
stabelleçido (VC, 3); he stabilicido (TC, 
1); seer stabelleçidos (VC, 1); seja 
estabeleçido (S, 1); seja stabelleçida 
(VC, 1); sõ estabeleçidos (S, 1); som 
estabeleçidos (S, 1); son estabeleçidas 
(S, 1); son estabeleçidos (S, 4); sera 
stabelleçido (VC, 1); stabeleceo (VC, 2); 
stabeleçeo (VC, 1); stabeleçesse (VC, 
1); stabelesçeo (VC, 1); stabellecendo 
(VC, 1); stabelleceo (VC, 4); stabelleçeo 
(VC, 14); stabelleçeoa (VC, 1); 
stabelleçer (VC, 1); stabelleçera (VC, 3); 
stabelleçeres (VC, 1); stabellecerõ (VC, 
1); stabelleçerõ (VC, 2); stabellecesse 
(VC, 1); stabelleceu (VC, 1); stabelleçiã 
(VC, 2); stabellecida (VC, 1); stabelleçida 
(VC,  1) ;  s tabel lecido (VC,  2) ; 
stabelleçidos (VC, 1); stabelleço (VC, 
1); stabellesçeo (VC, 1); stabelliçida 
(VC, 1); stabellicido (VC, 1); stabilicidas 
(TC, 2); stabilicidos (TC, 2); stableçydo 
he (VC, 1). Contextos: «deu a ẽtẽder 
que Jhesu Christo avia estabeleçido este 
ssacramemto da confissom e elle ho 
punha en execuçom e efecto» (S); «O 
bautismo começou destabelleçer quando 
per Sam Joham quis ser bautizado» (C); 
«E entẽdo que ho matrimonio era 
estabeleçido e feyto por Deus» (S); «em 
tanto que defendiã e vedauã as offertas 
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que erã estabelleçidas seer feitas do 
poboo» (VC); «En todo jejuũ que he 
saude dalma de que ençima foy dyto que 
Deus estabaleçeo e despois ha ygreja» 
(S); «estabeleçemos que se guarde dos 
çintos çingidoyros» (C); «os dias que os 
bispos estabeleçen de jejuũar» (S); 
«Estabeleceo dous estados antre os que 
em sua fee se avian de saluar» (S); «O 
sexto que estabeleçeo e criou a ygreja 
catholica» (S); «os xj. apostollos 
ajuntados estabeleçerã dous homeẽs» 
(EE); «e estabeleçerõ que asi como erã 
cõcordes todos em hũa ffe que 
cõcordadamẽte pregassen hũa ffe» (S); 
«estabelecerom que o sudiacono disese 
a epistola na myssa» (S); «E algũas 
coussas hy estabeleçerom» (S); «e 
despois estabeleçeron que sse leese a 
pistula e ho evãgelho» (S); «Senhores 
vos outros me estabeleçestes que fosse 
governador» (HV); «vertude he auitaçõ 
da vontade bem estabeleçida e ordenada» 
(S); «A primeira por conprir ho 
mandamẽto estabeleçido polla ygreja» 
(S); «e outorgou lhe manifestarse non a 
todo o pouoo mas a nos testimunhas 
estabeleçidos ante por deus» (EE); «mais 
que posan seer asoltos por seus 
dioçesanos da pena da suspẽsom 
estabeleçyda en este caso» (S); «esto 
nom se entẽde de jejuũ estabelescido 
pella ygreja» (S); «Ho matrimonio foy 
primeyramẽte estabeliçido por Deus no 
parayso» (S); «E todos nossos malles 
deuemos presentar deuãte a nossa 
consciẽcia estabelleçella e firmilla» 
(VC); «estabelleçemos e mandamos sob 
pena descomunham a todollos clerigos» 
(C); «ho senhor com sabedoria fundou a 
terra: e estabelleçeo os çeeos con 
prudençia» (EE); «ha ffe se auia de cryar 
e estabelleçer com millagres» (EE); «Em 
verdade vos digo sobre todos seus beẽs 
o estabelleçera» (EE); «por quanto no 
pouco foste fiel sobre muytas cousas te 
estabelleçerey: entra no plazer do teu 

senhor» (EE); «ordenarõ e estabelleçerõ 
ç e r t o s  d i a s  n a  s o m a n a »  ( C ) ; 
«Estabelleçerom dous .s. a Joseph que 
se chamaua Barsabas o qual ouue por 
sobrenome justo e a Mathias» (EE); 
«porque era assi estabelleçido e ordenado 
na çidade» (HV); «Porem estabelleçidos 
sam seus beẽs ẽ ho senhor» (EE); 
«estabelleçidos som seus beẽs» (EE); 
«pella ffe estabellesçida a que nos faz 
caminhar para deus» (EE); «deuia cada 
huũ de hyr ao lugar estabilliçido per 
deus» (VC); «e elle estableçia liuremente 
segundo aquella ley» (VC); «E por estas 
palauras dizem os doctores que ffoy 
estabeleçido o matrimonio» (S); «Ho 
sac ramen to  da  conf i rmaçõ  f o i 
estabeleçido per noso señor Jhesu 
Christo» (S); «E assy estes dous 
ssacramentos nom forõ estabeleçidos 
ante» (S); «e sem aquesta graça nũca 
forom stabelleçidos jamais alguũs 
sacramẽtos» (VC); «saluo se fosse 
estabeleçido que o que sobejase fose 
pera o mosteiro» (S); «E esta ordem foy 
estabeleçida a ssemelhança dos quatro 
porteyros» (S); «Ao qual ha estabelleçido 
o senhor sobre sua companha» (EE); «O 
parentesco que he estabeleçydo pellas 
leys que chamã adopcio enbarga o 
matrimonio» (S); «E asy o dia do 
domyngo pode ser dicto sabado e cada 
dia que he estabelesçido a solepnidade 
e homra de Deus» (S); «Asy como se 
corrias teu caualo per logar que he 
stabilicido para correr» (TC); «era 
ordenado per deus padre dos sacramẽtos 
auerẽ de seer stabelleçidos» (VC); «(seja 
comprida) .s. seja stabelleçida» (VC); 
«Empero nos jejũus que sõ estabeleçidos 
polla ygreja todos os deuem jejũar» (S); 
«quebraste os jejuũs que forõ mãdados 
ẽ pendẽça e os que som estabeleçidos 
polla ygreja» (S); «Ha qujnzena maneira 
que embarga o matrimonio he ho tempo 
das ferias que son estabeleçidas pella 
ygreja» (S); «entom Joseph tirado do 
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carçer sera stabelleçido e ordenado por 
senhor do Egypto» (VC); «E assy 
meesmo Christo stabeleceo aqueste 
sancto sacramẽto» (VC); «Stabeleçeo a 
ordem da relligiom em dar poderio de 
legar e soltar» (VC); «nõ ẽbarguãdo que 
deus stabeleçesse que huũ fosse mayor 
sacerdote» (VC); «Stabelesçeo a vnçõ 
em mãdar os discipollos que fossem 
curar  dos  enfermos» (VC);  «e 
stabellecendo e ordenando que por a 
carne e sangue do cordeyro da ley 
antigua fosse offerecida e sacrificada a 
sua carne» (VC); «quando stabelleceo 
que encarnasse» (VC); «e por aquesto 
ordenou e stabelleçeo o papa Siluestre 
que o sacrificio do altar nom se fezesse 
de pãno douro nem de sirgo» (VC); «e 
stabelleçeoa por auer hy sperança de 
saluaçom dos homẽs em ella» (VC); 
«empero elle os auia de stabelleçer por 
principes do mũdo» (VC); «declarãdo as 
scoridades da ley no direito que elle 
meesmo fezera e stabelleçera» (VC); 
«studa de ordenares e stabelleçeres assy 
teu coraçõ» (VC); «E aquesto meesmo 
stabellecerõ os sanctos padres» (VC); 
«stabelleçerõ que ouuesse hy aquelles 
homẽs que veendessẽ taaes cousas» 
(VC); «e aquella perfeita se stabellecesse 
e ordenasse a verdadeira pascoa» (VC); 
«Stabelleceu deus os sacramentos per 
desuayradas guisas» (VC); «e os 
custumes que stabelleçiã acerca do amor 
de deus e do proximo» (VC); «de tal 
maneira que seja posta e stabellecida no 
ceeo» (VC); «E a confissam he 
razoadamente stabelleçida» (VC); 
«Aquelle que no sacramento do altar 
stabellecido per elle» (VC); «E forom os 
sacramentos stabelleçidos por muytas 
razoões» (VC); «E lauo o corpo e 
stabelleço husança de bauptizar» (VC); 
«porque o senhor dos anjeos e o juyz dos 
viuos e dos mortos as fez: e stabellesçeo» 
(VC); «esta he a ordenança deuuda des 
o começo do mundo stabelliçida e 

guardada per clemẽcia diuinal» (VC); 
«Aquesta pois he a forma do baptismo 
stabellicido per Christo» (VC); «as 
festas nõ forõ feitas nẽ stabilicidas para 
ẽ elas auerem de seer feytos os pecados» 
(TC); «Se quebrou os ieiuũs stabilicidos 
pela sãcta ygreia» (TC); «porque aquelle 
que stableçydo he por doctor do poboo 
sem duuida este se cõfessa seer tal qual 
cõpre ao doctor que seja» (VC).

estabelecido, subs. (do part. de estabelecer). 
Aquele que foi instituído. Formas: 
estabellecido (EE, 1). Contexto: «e 
nos mandou preegar ao pouoo e dar 
testimunho que elle he o estabellecido 
por deus juiz dos viuos e dos mortos» 
(EE).

estabelecimento, subs. (de estabelecer + 
-mento). Ato ou efeito de estabelecer; 
instauração. Formas: estabeleçimemto 
(S,  1) ;  es tabeleçimento (S,  3) ; 
estabeliçimento (S, 1); estabeliçimẽto 
(S, 1); stabelleçimento (VC, 1); 
stabelleçimẽtos (VC, 1). Contextos: 
«parentesco carnal e parentesco spiritual 
e parentesco leygal que he segũdo 
estabeleçimemto das leys» (S); «E esta 
constetuyçon e estabeleçimento dos 
santos padres deue sseer muytas vezes 
poblicada em as ygrejas» (S); «outrosi 
esta palaura amen nom he de sustançia 
do bautismo, mas de estabeliçimento 
da ygreja» (S); «E estes tres dias son 
de jejuũar pollo estabeliçimẽto da 
ygreja» (S); «esto he de entender das 
oras eclesiasticas que se rezã cada dia 
segundo custume e stabelleçimento da 
ygreja» (VC); «e os costumes da qual 
som stabelleçimẽtos de todallas ygrejas» 
(VC).

estabilidade, subs. (do lat. stabilitate-m). 
Firmeza; solidez; segurança. Formas: 
estabilidade (VC, 1); stabellidade (VC, 
1). Contextos: «esto he que per mais 
argumẽtos se mostra auer desto prazer 
que da firmeza e estabilidade dos 
anjeos» (VC); «prometẽ stabellidade e 
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dã mudamento areuatado» (VC).
estaca, subs. (do germânico stakka, pelo 

lat. medieval staca-m). Peça de metal 
ou madeira alongada que se crava no 
chão. Formas: estacas (C, 1). Contexto: 
«asignada dos freigueses per estacas ou 
ballisas» (C).

estação, subs. (do lat. statione-m). Pausa; 
ponto de paragem; período. Formas: 
estaçoões (VC, 1); staçõ (VC, 2); 
staçom (VC, 1). Contextos: «Onde diz 
Jeronimo que as estaçoões e as vigillias 
de cauallaria se repartẽ em espaço de 
tres horas a cada hũa guarda» (VC); 
«Primeiramẽte deue seer signal de staçõ 
e aquesto per firmar a voõta[de] de deos» 
(VC); «E quando aquesta staçõ se faz de 
tẽpo em tẽpo» (VC); «porque logo em 
aquelle dia cellebra e faz staçom em a 
ygreja de sancta Maria a mayor» (VC).

estada, subs. (do part. de estar). Ato de 
estar; estadia; permanência. Formas: 
estada (VC, 1); stada (VC, 4). Contextos: 
«muytas mais graças lhe foram ajnda 
acreçẽtadas por a estada de tanto tẽpo» 
(VC); «Oo quanta mjnguoa e que lugar 
pera stada» (VC); «e em ademais que a 
sua stada he mais ameude nos cabeços 
dos montes» (VC); «Boõa e desejadoyra 
he a soombra e stada sob as aas de Jesu» 
(VC).

estádio, subs. (do grego στάδιον, pelo 
lat. stadiu-m). Antiga medida de 
comprimento que equivalia a 600 
pés gregos. Formas: estadio (EE, 3); 
estadios (EE, 4); staaos (VC, 1); stadios 
(VC, 1). Contextos: «Auees de saber 
que estadio se diz por estarẽ» (EE); 
«por tanto estadio he dito espaço de hũa 
carreira e emtom descanssaua» (EE); 
«estadio he dito espaço de hũa carreira e 
oyto estadios fazẽ huũa milha» (EE); «e 
hyã contra o castello de Emaus o qual sta 
alongado de Jherusalem per .lx. staaos» 
(VC); «que staua de Jherusalẽ per spaço 
de quynze stadios» (VC).

estado, subs. (do lat. statu-m). Situação; 

condição social; categoria; classe social. 
Formas: destado (S, 1; VC, 1); estado 
(S, 31; TC, 8; VC, 69; C, 5; EE, 39); 
estados (S, 4; TC, 4; VC, 8; EE, 2); 
stado (SG, 1; VC, 178); stados (VC, 32). 
Contextos: «mas nõ pera os ẽrriquecer e 
de gardar a maneira e destado da pessoa» 
(S); «nobre e de pouco estado» (S); 
«Item saiba da pessoa de que estado he 
se he casada se solteira» (TC); «e consira 
o estado da ignoscẽcia em que foy» 
(VC); «ante era passado ao estado da 
vyda immortal» (EE); «asi os de grandes 
estados como os meãos e menores» 
(S); «Capitulo de todos os estados que 
trauta para se o homẽ auer de cõfessar» 
(TC); «grande distançia de meriçimẽtos 
e logares e estados» (EE); «som os dous 
estados de peccadores» (EE); «Deffende 
pera sempre a todalas pessoas do mũdo 
de qual quer stado hor[dẽ] priminẽcia e 
condiçõ» (SG); «nõ per stado mas per 
caridade nẽ per falliçimẽto de coraçõ» 
(VC); «da ordenãça das pessoas ou dos 
seus graaos e stados e qualidades dos 
mereçimentos» (VC).

estalagem, subs. (do provençal ostalatge, 
este de hostal). Albergue; pousada. 
Formas: estalagẽ (VC, 1); estallagẽ 
(EE, 1); estallagen (EE, 1); stalhagẽ 
(VC, 1); stallagẽ (VC, 2); stallagem 
(VC, 3); stallajem (VC, 1). Contextos: 
«E trouueo aa estalagẽ .s. dẽtro na 
sancta ygreja presente o alojou» (VC); 
«(Aa estallagẽ) .s. aa presente ygreja» 
(EE); «poseo em çima da sua azemalla, 
e trouxe ho aa estallagen» (EE); «E 
nõ lhe chama casa ou morada mas 
stalhagẽ» (VC); «e leuenos aa stallagẽ 
pera auermos cõsiraçõ e lembrança dos 
peccados» (VC); «que o seu templo nõ 
seja stallagem ou praça dos mercadores» 
(VC); «porque o coraçõ do penitẽte he 
stallajem ou pousada de Christo onde 
come a pascoa» (VC).

estalajadeiro, subs. (de estalagem + 
-d- + -eiro). Dono ou explorador de 
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uma estalagem. Formas: estalajadeiro 
(S, 1); estallajadeiro (C, 1; EE, 3); 
stallagadeiro (VC, 1); stallajadeyros 
(VC, 1). Contextos: «letrado ou non 
letrado, laurador ou estalajadeiro» (S); 
«Estallajadeiro, quorenta reaes» (C); 
«E outro dia tirou das dobras e deu has 
ao estallajadeiro» (EE); «e deu os ao 
stallagadeiro» (VC); «E por semelhantes 
razoões nem por guãço ou proueito 
tẽporal como fazẽ os stallajadeyros 
mas soomẽte porque he seruidor de 
deus» (VC).

estâmago, subs. O mesmo que estômago. 
Formas: estamago (S, 2; TC, 1; VC, 1; 
RP, 1); stamagos (VC, 1). Contextos: 
«naçem pella superfluydade dos homores 
do estamago» (S); «E he tal como o fogo 
no feno e he ainda tal como a peçonha no 
estamago» (TC); «e ysto cõ o estamago 
gejuũ» (RP); «em cuyos peytos ou 
stamagos jaz seer mais fracos que todas 
cousas» (VC).

estampar, vb. (do germânico *stampon, 
pelo francês estamper). Imprimir. 
Formas: estãpar (VC, 1). Contexto: 
«mandou estãpar e de forma fazer em 
lingoa materna e portugues linguagem» 
(VC).

estança, subs. (do lat. medieval stantia-m). 
O mesmo que estância: estadia; estação. 
Formas: estança (EE, 2). Contextos: «a 
bemauẽturança he a estança complida 
por ajuntamẽto de todollos beẽs» (EE); 
«he a estança da ygreja millitante» (EE).

estancar, vb. (do lat. medieval stancare). 
Fazer parar; deter. Formas: stãqua (VC, 
2). Contextos: «e stãqua o fluxo do 
sangue» (VC); «Itẽ o sardio stãqua o 
fluxo da sangue» (VC).

estangue, subs. O mesmo que estanque. 
Formas: stãgue (VC, 3). Contextos: 
«(Stãdo elle huũ dia açerca da alagoa) 
ou stãgue (de Genazareth)» (VC); 
«Moralmẽte per o stãgue que he 
chamado mar» (VC); «e se forõ a 
Bethsayda porque em meo ha huũ grãde 

laguo ou stãgue» (VC).
estanque, subs. (regressivo de estancar). 

Lago; grande porção de água rodeada 
de terra. Formas: estanque (VC, 1; EE, 
1); estãque (VC, 1). Contextos: «E forõ 
se aalem do estanque a Capharnaũ» 
(VC); «Chamase aas vezes estanque de 
Genazareth» (EE); «auia huũ chaffariz 
assi como estãque ou peego» (VC).

estante, subs., adj. (do lat. stante-m, 
part. presente de stare). Que ou o que 
está; presente. Formas: estante (EE, 
1); estantes (EE, 2; RP, 1); estãte (EE, 
1). Contextos: «nõ estante na letra 
soomente como a ley de Moyses» (EE); 
«Naçeo luz aos estantes na region da 
escuridade da morte» (EE); «adorã a 
Christo senhor verdadeiro deus e homẽ 
de baixo destas espeçias assy estantes 
jnuisiuelmente e realmẽte presente» 
(EE); «Estantes ergo assi estas cousas 
quãdo se homẽ sente ser tocado da 
peçonha pestilẽçial» (RP); «Nõ teemos 
aqui çidade estãte mas buscamos a 
vĩdoyra» (EE).

estaque, subs. (regressivo de estacar ou 
estaquear, bater com estacas). Tipo 
de jogo. Formas: estaques (VC, 1). 
Contexto: «E assi he do stado dos homẽs 
como he do jogo dos estaques ou do 
ẽxadres» (VC).

estar, vb. (do lat. stare). Ser presente; ficar 
situado; encontrar-se em; consistir. 
Formas: auia estado (EE, 1); auia stado 
(VC, 1); auya estado (HV); destar (VC, 
5); destarem (VC, 1); esstãdo (S, 1); esta 
(S, 100; TC, 9; VC, 92; HV, 5; C, 6; EE, 
203; RP, 3); estã (S, 14; TC, 2; VC, 26; 
HV, 2; C, 1; EE, 13); estaa (HV, 2; EE, 
1); estaae (EE, 1); estaaees (EE, 1); 
estaaes (EE, 16); estaay (EE, 1); estado 
(VC, 1); estãdo (S, 7; TC, 2; VC, 21; HV, 
1; EE, 14); estaes (EE, 1); estam (S, 42; 
VC, 9; C, 4; EE, 46; RP, 2); estamdo (S, 
6; VC, 1); estamos (S, 2; VC, 2; HV, 1; 
EE, 5); estan (S, 30; EE, 5); estando (S, 
26; TC, 1; VC, 22; HV, 3; C, 3; EE, 42; 
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RP, 1); estandoa (S, 1); estar (SG, 1; S, 
58; TC, 4; VC, 37; HV, 9; C, 10; EE, 40; 
RP, 2); estara (VC, 3; EE, 13); estarã 
(EE, 3); estaram (VC, 1; EE, 4); estaras 
(VC, 1); estarẽ (VC, 2; C, 2; EE, 1); 
estarees (EE, 6); estarem (C, 3); 
estaremos (EE, 2); estares (EE, 1); 
estaria (VC, 1; HV, 1); estarlhe (EE, 2); 
estarõ (VC, 1); estarom (EE, 1); estas 
(VC, 5; EE, 2); estaua (S, 20; TC, 2; VC, 
59; HV, 31; EE, 115); estauã (S, 5; VC, 
26; HV, 7; EE, 34); estauam (S, 8; VC, 
6; EE, 38); estauamos (EE, 5); estauan 
(S, 3; EE, 9); estauas (S, 1); estava (EE, 
1); estay (EE, 9); estayvos (EE, 1); este 
(TC, 3; VC, 7; C, 5; EE, 2; RP, 1); estẽ 
(S, 5; VC, 2; C, 1); estee (VC, 1; C, 1; 
EE, 2); estees (EE, 1); estem (S, 3; VC, 
3; HV, 1; C, 5; EE, 5); estemos (HV, 2); 
esten (S, 2; EE, 1); estes (TC, 1; VC, 2; 
EE, 1); esteue (S, 5; TC, 1; VC, 20; HV, 
11; C, 1; EE, 51); esteuer (S, 9; TC, 1; 
VC, 3; C, 1; EE, 3); esteuera (HV, 1; VC, 
2; EE, 4); esteueras (EE, 3); esteuerdes 
(VC, 1; EE, 2); esteuerẽ (S, 2; VC, 2; C, 
1; EE, 2); esteuerem (TC, 1; VC, 2; C, 
5); esteueren (S, 2); esteueres (TC, 2; 
VC, 1); esteuerõ (S, 1; VC, 4; HV, 4; EE, 
4); esteuerom (VC, 2; HV, 1; EE, 7); 
esteuese (S, 6); esteuesen (EE, 1); 
esteuesse (S, 3; VC, 7; EE, 17); esteuessẽ 
(VC, 1; HV, 1); esteuessem (VC, 2; HV, 
1; EE, 3); esteuessemos (EE, 1); 
esteuestes (EE, 1); estever (S, 1); 
esteverem (C, 1); estiue (S, 1; EE, 1); 
estiuer (C, 2); estom (S, 2; EE, 10); estou 
(VC, 4); estoue (S, 2); estouer (S, 3); 
estoueron (S, 1); estouese (S, 4); 
estouesse (S, 1); estover (S, 1); estyue 
(VC, 1); ouue estado (HV, 1); sta (S, 1; 
TC, 2; VC, 380; EE, 3); stã (VC, 46); 
staae (VC, 2); staaes (VC, 10); stade 
(VC, 1); stãdo (VC, 66); stam (VC, 55; 
RP, 1); stamdo (TC, 2; VC, 2); stamos 
(VC, 16); stando (VC, 101); star (TC, 1; 
VC, 209; HV, 1; EE, 1; RP, 2); stara (TC, 
1; VC, 18; EE, 1); starã (VC, 6); staram 

(VC, 2); staras (VC, 2); stardes (VC, 2); 
starẽ (VC, 9); starees (VC, 1); starem 
(VC, 1); stares (TC, 1; VC, 4); starey 
(VC, 2); staria (VC, 5); stariã (VC, 2); 
stariam (VC, 1); starmos (VC, 2); starõ 
(VC, 2); starom (VC, 3); stas (VC, 34); 
staua (VC, 248); stauã (VC, 106); stauam 
(VC, 59); stauamos (VC, 1); stauas (VC, 
5); ste (VC, 32); stẽ (VC, 2); stem (VC, 
6); stemos (VC, 11); sten (EE, 1); stes 
(VC, 5); steue (VC, 77); steuea (VC, 1); 
steuemos (VC, 1); steuer (VC, 11); 
steuera (VC, 6); steuerã (VC, 2); 
steueram (VC, 1); steueras (VC, 1); 
steuerẽ (VC, 2); steuerem (SG, 1; TC, 
1); steueres (VC, 5); steuermos (VC, 1); 
steuerõ (VC, 11); steuerom (VC, 3); 
steuese (VC, 3); steuesem (VC, 1); 
steuesse (VC, 32); steuessẽ (VC, 2); 
steuessees (VC, 1); steuessem (VC, 19); 
steuessemos (VC, 4); steuesses (VC, 3); 
steueste (VC, 1); sto (VC, 1); stou (VC, 
4); styue (VC, 2). Contextos: «auia 
estado ãtre os meesmos diçypollos» 
(EE); «Apres de dous dias que o senhor 
Jhesu auia stado cõ os samaritanos sayo 
se daly de Samaria» (VC); «E dizia como 
em Jherusalem auya estado huũ grande 
profeta» (HV); «porque ouue medo 
destar muyto antre os judeos» (VC); «ou 
por que os caualleiros algozes se 
enfadauã de o guardar e destarem aly 
mujto» (VC); «A prymeira vez apareçeo 
aos diçipollos no octauo dia esstãdo hy 
Sancto Thomas» (S); «ha confissom esta 
em tres pomtos» (TC); «Hyde ao castello 
que esta diãte de vos» (EE); «esta antre 
o dedo demostrador e ho dedo polegar» 
(RP); «estã ali presos per cadeas» (TC); 
«que vos vos podees defender delle cõ a 
gente que estaa na çidade» (HV); 
«Ouuide jlhas e estaae dilligẽtes pouoos 
de longe» (EE); «Vijnde a mym todollos 
que trabalhaaes e estaaees carregados» 
(EE); «No estado que estaaes ajnda nõ 
humilhados e carnaaes» (EE); «Mas 
estaay em toda oraçom e soplicaçom» 
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(EE); «auendo ja estado per outro anno» 
(VC); «Outrosy pequey nõ estãdo 
honestamẽte nem dando de min boo 
enxenplo aos outros» (TC); «e estaes 
tristes e amaros» (EE); «em algũas casas 
estam as agoas çujas por dous e tres dias» 
(RP); «do clerigo que çelebra misa nom 
estamdo jejuũ» (S); «nos estamos muyto 
mingoados de viandas» (HV); «asy nas 
coussas presentes como nas que estan 
por vijr» (S); «estando desoluto e nõ 
ĩclinado ao oficio diuino» (TC); «o homẽ 
estando em o sõno traz em si muytos 
vapores» (RP); «ou estandoa ouuindo 
ouue maaos pensamentos» (S); «iurara 
estar a mãdado da sancta ygreia» (TC); 
«em tẽpo de pestilencia milhor he estar 
em casa que andar fora» (RP); «Estara 
o sol no oriente e a aluna no occidente 
onde forõ criadas» (VC); «os ãjos estarã 
como atemorizados» (EE); «Estaram os 
justos en grande cõstancia contra os que 
os mal trautarom» (VC); «porque estaras 
mais açerca delle» (VC); «Auees de 
saber que estadio se diz por estarẽ» (EE); 
«Que he isto que nos diz pouco estarees 
e nõ me verees» (EE); «nẽ estarem sobre 
ello» (C); «e assy senpre estaremos cõ 
ho senhor» (EE); «Pouco estares que nõ 
me verees» (EE); «e fez juramẽto que 
pouco estaria em Roma» (HV); «ou 
quando cree estarlhe a morte aparelhada» 
(EE); «nẽ estarõ em seeda aquelles que 
aqui mal julgarõ os pobres» (VC); 
«(Estarom os justos.) o dia do juyzo» 
(EE); «Padre nosso que estas nos çeos» 
(EE); «Martha Martha cuydosa estas e 
toruastete ẽ muytas cousas» (EE); «se 
estaua bem legado ou se era podre o 
legamẽto» (TC); «e sabendo que alguũs 
pobres estauã açerqua de ty que aviam 
fome e non curaste delles» (S); «e tornam 
no premeiro estado que estauam» (S); 
«E assy nos outros seẽdo pequenos 
estauamos seruindo sob os ellemẽtos 
daqueste mundo» (EE); «vyo outros que 
estauan na praça» (EE); «contra costume 

da terra en que estauas» (S); «e estava 
hy asentado com seus discipollos» (EE); 
«e estay em mym e eu ẽ vos outros» 
(EE); «e vos outros estayvos na çidade 
atee que sejaaes vestidos da vertude do 
alto» (EE); «iaiũe .xiiii. coresmas a pã e 
agoa tirãdo os domĩgos nẽ uista panos 
de linho nẽ este ẽ egreia» (TC); «Em casa 
sempre este fogo açeso» (RP); «Ca posto 
que deos este em todo logar» (EE); 
«como quer que se partã que nõ estẽ nẽ 
morẽ ẽ huũ» (S); «e nem fique nem estee 
nellas pedra nem paao» (C); «que estees 
sen pecado» (EE); «Ca a fe faz que as 
cousas que esperamos estem en nos por 
a gloria» (S); «e estemos aqui sagesmẽte» 
(HV); «E nõ deuemos consentir que os 
pobres esten as portas de fora con os 
cãees» (S); «que estes sem peccado no 
dia da vijnda de nosso senhor» (EE); 
«Nunca estes oucioso sempre te ocupa 
em algũa obra» (TC); «se esteue huũ ano 
que se nõ cõfessou» (TC); «E se esteuer 
ẽ pecados serlheã perdoados» (TC); 
«mas a elle nõ lhe pareçeo que esteuera 
tãto tẽpo» (HV); «Senhor se tu aqui 
esteueras meu jrmão nõ fora morto» 
(EE); «se em mym esteuerdes e minhas 
pallauras em vos outros esteuerẽ 
pedirees» (EE); «se elles nom esteuerem 
ẽ tal estado que Deus as suas oraçoões 
satisfaçã» (TC); «e todos os que hy 
esteueren açerca» (S); «Se teu padre 
carnal te estoruar que nõ seruas a Deus 
e tu esteueres na casa» (TC); «en alguũ 
tempo esteuerõ en clerizia» (S); «e aly 
esteuerom dous dias e ao terçeiro 
caualgarõ» (HV); «assy como se alguũ 
esteuese en neçesidade de gran mester» 
(S); «porque esteuesen ẽ logar auto e 
cõuinhauel aa diuina cõtenpraçom» 
(EE); «saluo se esteuesse ẽ poder de 
ẽmijgos» (S); «se polla vẽtura podessẽ 
auer algũas cousas ou reliquias que hy 
esteuessẽ daquele sãto profeta» (HV); 
«porque em quãto esteuessem na çidade 
nõ ouuesse hi fedor» (HV); «Exemplo 
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como quer que esteuessemos do presente 
em abril de mil cccc.lxxix. annos» (EE); 
«os quaaes tanto tẽpo esteuestes 
commigo» (EE); «O que estever ẽ prisã 
ou for preso» (S); «que respondã aas 
rendas da ygreja donde esteverem» (C); 
«e tanto tempo estiue nelle e en outros» 
(S); «ou capellam que nella estiuer» (C); 
«Senhor estom a ty aparelhadas has 
minhas maãos» (TC); «Ajnda huũ pouco 
de tẽpo estou cõ vosco» (VC); «e estoue 
tres dias e tres noctes em ho sepulcro» 
(S); «quãdo estouer triste e en tribulaçon 
de facto e com palaura e con hobra» (S); 
«ca lho deuẽ dar ẽ presença de todos os 
que hy estoueron» (S); «Se algũ rrector 
ou cura touese alguũ parrochiano que 
estouese ẽ algũ pecado pubrico» (S); 
«Pero dizem que mais merito seria sse 
aquelle que os faz estouesse en caridade 
e sen pecado» (S); «E se estover longe 
da ygreja, nom busque logar» (S); «e na 
cruz estyue por ti e no sepulcro por ti» 
(VC); «nẽ parede nẽ signal que homẽ 
podesse dizer que alli ouue estado casa» 
(HV); «O clerigo sacerdote que sta 
presente nos casamẽtos que se fazẽ ãte 
que seia dito na egreia per tres uezes, 
deue de seer desposto per tres anos» 
(TC); «nẽ pela terra que he trepeça dos 
seus pees nẽ pelo tẽplo que he morada 
de Deus nem pelo altar dõde ele sta» 
(TC); «Onde sta teu thesouro hy sta teu 
coraçom» (EE); «as nossas obras que stã 
aa primeira mortificadas per pecado» 
(VC); «Staae ou seede aqui» (VC); «E 
a vos cõpanhas cellestriaaes dos angeos 
e almas dos justos que staaes em 
presença da magestade diuinal» (VC); 
«vigiade pois e sẽpre stade ẽ cuydado» 
(VC); «Mas que diremos que ajnda stãdo 
elle ẽ aquella gloria» (VC); «abrã se as 
que stam pera o norte» (RP); «Se 
comungou stamdo em pecado mortal» 
(TC); «esto he que per efficacia e gram 
desejo da voontade stamos cõ elle» 
(VC); «porque nos stando em oraçõ assy 

os aleuãtemos» (VC); «he uirtuoso iurar 
o homẽ star aos mandamentos da sãcta 
eigreia» (TC); «nõ deue de star em 
ajũtamento do pouoo» (RP); «Nõ sobira 
no mõte do senhor nẽ stara na sua sãcta 
seeda o que iurar ao seo proximo 
engano» (TC); «e aly starã pera sempre» 
(VC); «entõ staram per marauilhosa 
maneira jnmouees» (VC); «Seguro pois 
staras de tantos e tam perpetuos beẽs» 
(VC); «auẽdo aly vagar de stardes em 
cõtẽplaçõ» (VC); «taaes como estes 
tenha despensaçom de nom starẽ 
presentes» (VC); «starees dauãte os reis 
e principes em testimunho a elles» (VC); 
«e aquesta os constrãge starem em culpa 
perpetua» (VC); «Se por stares sanhudo 
leixaste de fazer alguum bem» (TC); 
«andarey cõ elles a starey cõ elles» (VC); 
«hũa parte staria ao meo dya e outra ao 
ponente» (VC); «Pode seer que stariã 
aly muytos aperfiãdo» (VC); «entã 
muytas beestas stariam em elle segũdo 
he de entender» (VC); «pera starmos em 
presença do juyz» (VC); «Aly starõ 
todollos sanctos que louuarõ a sentẽça 
do senhor juiz» (VC); «E quatro ordeẽs 
starom em juizo» (VC); «Tu que stas em 
este tormento e damnaçom ajnda nom 
temes deus» (VC); «mas dentro era em 
suas camaras e soo staua» (VC); «O que 
casa aquella onde stauã e morauã taaes 
madres Maria e Ellisabeth» (VC); «e ella 
foy archa em que stauam os segredos de 
deus» (VC); «quando stauamos em 
pecados» (VC); «tu stauas cõ Maria 
asẽtado aos pees do senhor» (VC); «e 
que ste na alteza dos desejos celestriaaes» 
(VC); «mas vijndo do çeeo manifesta 
mẽte clara pareçera a todos onde quer 
que stẽ» (VC); «nõ embargãdo que stem 
em alguũ orto çarrado» (VC); «porque 
conhoçendo nossa miseria stemos 
sempre em seu temor» (VC); «porque 
sten mais liures a pescar» (EE); «e que 
ora stes de vagar orãdo» (VC); «o qual 
açerca steue de o allaguar» (VC); «ajnda 
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que steuea em meo delles» (VC); «Nos 
steuemos cõtra os pees do senhor» (VC); 
«quanto o homẽ mais steuer tãto teera 
mayor carrego de pecados» (VC); 
«porque se alli steuera curara ho como 
adoeçeo» (VC); «o qual em quãto 
guardou o seu paaço em paz steuerã 
todallas cousas suas» (VC); «steueram 
acerca delles em vestiduras brancas» 
(VC); «E magina como se tu aly steueras 
ou steuesses os ajudarias de voõtade em 
sua tristeza e door» (VC); «quando 
steuerẽ na ygreja tenhã veeos ante sy por 
razõ dos angeos» (VC); «ẽquamto hy 
steuerem digam o pater noster e aue 
maria e outras oraçoões con hos geolhos 
em terra» (TC); «se tu cõ confiãça 
steueres ao moymento do teu coraçom» 
(VC); «se nom steuermos as festas dos 
angeos?» (VC); «onde em fim steuerõ 
os seus pees» (VC); «per aquelle deserto 
em que os filhos de Israel steuerom 
quarenta annos» (VC); «e que steuese 
per tẽpo na cruz» (VC); «assy que ajnda 
que apertados e streitos steuesem» (VC); 
«a humanidade de Christo steuesse aa 
destra de deus padre» (VC); «porque 
todos os que steuessẽ darredor o 
conhoçessẽ» (VC); «como se steuessees 
de perto auerees tristeza» (VC); «os 
corpos mortos dos enforcados nom 
steuessem nas forcas atees em outro dia» 
(VC); «e nos apartamos como se 
steuessemos em claustras» (VC); «asi 
como se steuesses em mõte Oliuete» 
(VC); «aquella em que steueste no 
presepio e onde fezeste a cea» (VC); «Eu 
sto em meyo de vos» (VC); «stou ante a 
tua porta da misericordia» (VC); 
«Recordate que eu styue em a tua 
presença para fallar bẽ por elles» (VC).

estátua, subs. (do lat. statua-m). Escultura 
em madeira, pedra ou outro material 
que representa pessoas, animais ou 
divindades. Formas: estatua (S, 1; 
VC, 1; EE, 2); estatuas (EE, 2); statua 
(VC, 10; EE, 2). Contextos: «e mudou 

a molher de Loth en estatua» (S); «e 
britada a estatua creçeo aquella pedra 
em grãde mõte» (VC); «se alguũs 
escrauos ou crjminosos fugiã aa estatua 
fossem seguros da vyda» (EE); «fezerom 
estatuas douro» (EE); «e nos mudemos 
em statua de sal como a molher de Loth» 
(VC); «a statua de Romullo e todollos 
ydollos ẽ diuersos logares cayrõ» (EE).

estatuir, vb. (do lat. statuere). Estabelecer; 
instituir. Formas: estatuyo (VC, 
1). Contexto: «Estatuyo per sy a 
confirmaçom poendo as maãos aos 
meninos» (VC).

estatura, subs. (do lat. statura-m). 
Grandeza; altura; tamanho. Formas: 
estatura (TC, 1; VC, 1; EE, 1); statura 
(VC, 5; EE, 2). Contextos: «Deus deu 
ao homem corpo e estatura dereyta pera 
lhe dar a entẽder que deue a guardar e 
teer dereyto em todallas cousas» (TC); 
«E mais diz que deus deu ao homẽ 
estatura dereita» (VC); «da tambem o 
mantijmento comuũmente aa estatura 
segundo vijr que he neçessario» (EE); 
«e em deuyda statura segundo a mesura 
do comprimento da ydade de Christo» 
(VC); «E qual de vos outros cuydando 
pode acreçentar a sua statura em longura 
huũa vara» (EE).

estatuto, subs. (do lat. statutu-m). 
Regulamento; decreto; lei. Formas: 
estatuto (S, 4); estatutos (S, 3; C, 1); 
statutos (SG, 1; S, 1; VC, 8). Contextos: 
«sse en algũa çidade ou villa for feito 
estatuto ou ordenaçon» (S); «O terçeiro 
menospreçãdo e quebrando os estatutos 
e boos costumes da ygreja» (S); «gardem 
o que mandam seus estatutos cõformes 
ao dereito» (C); «possã fazer quaaes 
quer ordenaçoẽes leis statutos e mãdados 
de defesa» (SG); «sse non gardou os 
mandamẽtos da sua ygreja e os statutos 
sinodaees» (S); «e segũdo os statutos dos 
antijgos» (VC).

estau, subs. (do cast. hostal). Pousada; 
albergue. Formas: staao (VC, 2). 
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Contextos: «e aleuãtouo e poseo ẽçima 
de sua besta e leuouo ao staao e teue 
cuydado delle» (VC); «Esta foy a virgẽ 
Maria da qual se diz que nõ tijnha logar 
no diuersorio e no staao ou lugar de 
comuũ em que parisse seu filho» (VC).

estável, adj. (do lat. stabile-m). Firme; 
sólido; durável. Formas: estauel (S, 1; 
VC, 2; EE, 2); estauell (TC, 1); stabel 
(VC, 1); stauees (VC, 8); stauel (VC, 5). 
Contextos: «e seja estauel e permaneça 
ẽ ela» (S); «nõ he duradoyro nẽ estauel 
em elle» (VC); «nõ teemos aqui çidade 
firme e estauel» (EE); «Segũdo dizẽ 
os sãctos cada huũ iuiz e moormente 
eclesiastico tã firme e tan estauell deue 
a seer ẽ iulgãdo dereito» (TC); «e tu es 
de forte ffe e stabel em doctrina» (VC); 
«mas que sempre sejam stauees em 
samcta obra» (VC); «e suspirou pera o 
ceeo onde sõ todallas cousas stauees» 
(VC); «o qual deue seer firme e stauel 
em preeguar a palaura de deus» (VC); «E 
assi meesmo tu deues firmemẽte e stauel 
tomar toda boa obra» (VC).

este, pron. dem. (do lat. iste, ista, istud). O 
que está próximo de quem fala. Formas: 
essta (S, 1); esta (S, 356; TC, 32; VC, 
898; HV, 43; C, 28; EE, 198; RP, 8); estas 
(S, 188; TC, 26; VC, 1505; HV, 11; C, 
15; EE, 123; RP, 14); este (S, 664; TC, 
91; VC, 1231; HV, 22; C, 39; EE, 350; 
RP, 1); estes (S, 171; TC, 52; VC, 467; 
HV, 7; C, 20; EE, 87; RP, 3); esto (SG, 1; 
S, 151; TC, 71; VC, 1378; HV, 12; C, 11; 
EE, 233; RP, 2); estos (VC, 12; C, 1; RP, 
1); hesta (S, 1); heste (S, 1); hestes (S, 2); 
isto (S, 42; HV, 4; C, 18; EE, 127; RP, 1); 
jsto (S, 8; HV, 1; EE, 47; RP, 2); sta (VC, 
3); ysto (S, 60; HV, 12; C, 14; EE, 93; RP, 
6). Contextos: «e esta meesma pregunta 
faça aos homẽs» (TC); «e tãbẽ esta causa 
he as vezes particular» (RP); «E en esta 
maneira entenderees ligeiramente o que 
em ella se declara» (EE); «estas quatro 
cousas sõ porque algũas uezes algũus 
iuyzes nom iulgã dereito» (TC); «Estas 

cousas sam assy ditas das causas da 
pestilençia» (RP); «tal iuiz como este 
nõ he dereito iuiz» (TC); «qualquer que 
se por este modo reger escapara muytos 
perijgos» (RP); «E nomeansse aquy 
estes tres» (S); «Porque estes nunca 
som fartos nem contentes por muyto que 
aiam» (TC); «e estes maaos humores se 
lançã fora» (RP); «E esto aparece per 
muitas razooẽs e semelhãças» (TC); «Ca 
esto vos dizemos ẽ pallaura do senhor» 
(EE); «e esto acõteçe muytas vezes» 
(RP); «digo que esto pode aqueçer por 
duas causas» (RP); «catemos em nos 
meesmos estos pẽsamẽtos taaes» (VC); 
«Eu çertamente todos estos remedios 
prouey» (RP); «Hesta he a maneira e 
pratica como a missa se deue çelebrar» 
(S); «Hesta he a maneira e pratica como 
a missa se deue çelebrar» (S); «Heste 
pan de que sse faz ha hostya non deue 
auer ssal nen outra coussa alguũa» (S); 
«Hestes sacramentos, hos çinco son de 
neçisydade e de vontade» (S); «E isto diz 
pella hostia que he consagrada en carne» 
(S); «e emtã se isto mujto durar he pera 
temer» (RP); «E segũdo jsto, sabado 
quer dizer folgãça» (S); «e jsto porque 
apareçẽ bõas ourinas e boõas augoas» 
(RP); «e entẽdessemos aquelle que sta 
seentença verdadeira e spantosa nũciou 
e dictou» (VC); «Ysto nõ he ẽueja, mas 
he zelo» (S); «E ysto nõ poder auer emtã 
coma paão» (RP).

esteio, subs. (talvez do grego στàλος, 
coluna, pelo lat. stilu-m). Coluna. 
Formas: esteeos (VC, 1); esteo (VC, 1); 
esteos (VC, 1); steo (VC, 1); steos (VC, 
2). Contextos: «nos somos colũpnas ou 
esteeos do tẽplo» (VC); «E assy Christo 
foy legado ao esteo per os algozes e 
seruidores de Pillatus» (VC); «outros o 
leuauam aos esteos pera o atarem» (VC); 
«foy atado aa colũpna e steo» (VC); «Em 
o qual sta huũ muy grande altar e sta 
sobre doze steos ou columpnas» (VC).

estender, vb. (do lat. extendere). Alongar; 
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alargar; esticar. Formas: destẽder (VC, 
2); destender (VC, 1); esta estendido 
(S, 1); estã estendidos (S, 1); estẽda 
(VC, 2); estẽde (S, 4; VC, 9); estẽde se 
(VC, 1); estẽdea (VC, 1); estẽdẽdome 
(EE, 1); estẽdee (VC, 1); estẽdemos 
nos (VC, 1); estẽdeo (VC, 2); estẽdeo 
se (VC, 1); estẽdeose (VC, 1); estẽder 
(VC, 3); estẽderas (VC, 2); estẽdesse 
(EE, 1); estẽdessem (VC, 1); estẽdia 
(VC, 1); estẽdida (VC, 1); estẽdidas 
(VC, 2); estenda (VC, 2); estende (S, 
3; VC, 2); estendẽ (TC, 1; VC, 1; EE, 
1); estende ha (VC, 1); estendea (VC, 
1); estendeas (S, 2); estendẽdo (VC, 2); 
estendem (VC, 1); estendemos (VC, 3); 
estendendo (VC, 1); estendeo (VC, 3; 
EE, 1); estender (S, 2; VC, 4; EE, 1); 
estendera (EE, 1); estenderon (S, 1); 
estendes (VC, 1); estendese (VC, 1); 
estendessem (VC, 1); estendeste (VC, 
1); estendia (EE, 1); estendiam (VC, 1; 
EE, 1); estendidas (VC, 1); estendido 
(VC, 1; EE, 2); estendidos (VC, 1); 
forom estendidas (S, 1); forom stendidas 
(VC, 2); foy estendido (VC, 1); foy 
stendido (VC, 1); he estẽdida (VC, 2); 
seer stẽdidos (VC, 1); seer stendido 
(VC, 2); sejam stendidas (VC, 1); serã 
stendidos (VC, 1); sõ estendidos (TC, 
1); stẽda (VC, 3); stẽde (VC, 3); stẽdẽdo 
(VC, 1); stẽdẽdo me (VC, 1); stẽdendo 
(VC, 1); stẽdeo (VC, 3); stẽder (VC, 
2); stẽdera (VC, 1); stẽderia (VC, 2); 
stẽderom (VC, 1); stẽdesse (VC, 1); 
stẽdia (VC, 3); stẽdiã (VC, 1); stẽdida 
(VC, 3); stẽdidas (VC, 1); stẽdido 
(VC, 2); steendeo (VC, 1); stemda 
(VC, 1); stemdeo (VC, 1); stemdeste 
(VC, 1); stemdidas (VC, 1); stemdido 
(VC, 1); stenda (VC, 1); stendamos 
(VC, 1); stende (VC, 9); stendẽ (VC, 
2); stendees (VC, 1); stendem (VC, 
1); stendendo (VC, 3); stendeo (VC, 
3); stender (VC, 20); stenderas (VC, 
1); stendese (VC, 1); stendesse (VC, 
1); stendi (VC, 1); stendia (VC, 2); 

stendida (VC, 2); stendidas (VC, 3); 
stendido (VC, 3); stendidos (VC, 3). 
Contextos: «a qual se auia destẽder e 
derramar longuamẽte e largua» (VC); 
«nos ensinarõ a alegria daquesta festa 
se auer destẽder e alõguar» (VC); «nom 
entendo porque se aja mais destender seu 
desejo» (VC); «esta estendido sobre que 
põee ha hostia e ho callez» (S); «E logo 
que ho põee en çima do altar o cobrem 
com os corporaees que estã estendidos» 
(S); «E aaquelle que a ouuer he mãdado 
que estẽda a maão» (VC); «ho saçerdote 
estẽde as maãos» (S); «E estẽde se atee 
sete ãnos» (VC); «nem por sacrillegio 
estẽdea ameude» (VC); «e estẽdẽdome 
aas primeiras» (EE); «e estẽdee vossas 
redes» (VC); «estẽdemos nos em o 
caminho» (VC); «(E entom lhe disse. 
stende a tua maão) e como a estẽdeo» 
(VC); «porque a ffe catholica spãdeo se 
e estẽdeo se per todo o mũdo» (VC); «e 
estẽdeose como pera correr o caminho 
da nossa saude» (VC); «e estẽder seus 
laços em todo lugar» (VC); «estẽderas 
as tuas maãos» (VC); «da caridade que 
estẽdesse atee os jnmijgos» (EE); «e 
nõ se estẽdessem por largo» (VC); «aas 
quaaes a virtude de crucifixo o estẽdia 
per as quatro partes e braços da cruz» 
(VC); «sperando cõ a maão estẽdida» 
(VC); «per as maãos de Jhesu Christo 
estẽdidas na cruz» (VC); «e per teu 
mandado estenda minhas maãos aa 
justiça» (VC); «sua largueza se estende 
des o prinçipio do mundo atee a fym» 
(EE); «Cometese furtu na usurpaçõ asy 
como aqueles que estendẽ os marcos 
das suas heredades aas alheas» (TC); «e 
estende ha ao pobre que pede e rogua» 
(VC); «e estende ha ao pobre que pede e 
rogua estendea pera ajudares o proximo» 
(VC); «alça as maãos e estendeas» (S); 
«e nõ estendẽdo as maãos pera dar dellas 
a pobres» (VC); «alli estendem e armã 
principalmẽte suas redes» (VC); «as 
quaaes entõ estendemos em o caminho» 
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(VC); «por a qual razõ estendendo as 
tripas da sua misericordia ouue cõpaixõ 
delles» (VC); «e Jhesu estendeo a maão e 
tocou lhe dizendo» (EE); «pero deuen se 
estender a todos os que se ordenam» (S); 
«E ysto se fara pella gloria das almas que 
se estendera aos corpos» (EE); «quando 
ha Jhesu Christo estenderon as mãaos ẽ 
a cruz rrogaua por os que o perseguirõ 
e matarom» (S); «tu nõ estendes as 
maãos pera tomares aquelle em que te 
as de manteer» (VC); «estendese tãbem 
aas molheres» (VC); «por tal que as 
tuas maãos se estendessem para dar ao 
minguado» (VC); «Tu fezeste millagre 
.s. estendeste a maão que era seca» 
(VC); «E muy muita gente estendia seus 
vestidos no caminho» (EE); «e outros 
estendiam as sayas no caminho» (VC); 
«cõ as maãos estendidas na cruz» (VC); 
«E estendido no chaão aquelle parçeiro 
rogaualhe dizẽdo» (EE); «porque 
reçebẽdo a natura humana em seus 
braaços estendidos na cruz» (VC); «as 
maãos de Jhesu Christo forom estendidas 
na cruz» (S); «quando assy cruelmente 
foy estendido. furado e emcrauado» 
(VC); «mas tal rede como sta em vaão 
he estẽdida» (VC); «E que nõ podiã seus 
mẽbros seer stẽdidos e curados» (VC); 
«Jesu que na cruz quiseste seer stendido 
tam fortemente que todollos teus ossos 
pudiam seer comtados» (VC); «faze me 
que todos meus membros e forças do 
corpo e da alma sejam stendidas a teu 
louuor» (VC); «os corações dos maaos 
serã stendidos per jnjustiça» (VC); 
«quanto sõ estendidos e multiplicados 
ẽ toda a terra crecẽ» (TC); «e embarguã 
da parte diãteira que se nõ stẽda o homẽ 
a fazer mayores cousas» (VC); «Itẽ 
aquelle stẽde as suas palmas na face 
de Christo» (VC); «stẽdẽdo a maão 
e dizendo» (VC); «nẽ stẽdẽdo me a 
outra» (VC); «assy meesmo stẽdendo 
elle as maãos em cruz» (VC); «Deuese 
notar que em este cãtico a virgẽ Maria 

se stẽdeo a fallar» (VC); «começaua de 
se stẽder o temor do moço» (VC); «per 
quantos dias se stẽdera aqueste juyzo» 
(VC); «em aquesto que lhe foy dicto 
que stẽderia a suas maãos» (VC); «e 
tanto tirarom per ellas que stẽderom e 
desconjuntarom as doçes maãos e pees 
de Jesu Christo» (VC); «e assy como 
aquello que per a boca soo meteres se 
stẽdesse per todollos mẽbros do corpo» 
(VC); «do ventre da sua filha nascia hũa 
vide muj fremosa que com folhas e flores 
se stẽdia e carregaua e daua fruito» (VC); 
«porque daquelles se diz que nõ stẽdiã 
a maão aos mjnguados» (VC); «a maão 
stẽdida e despleguada» (VC); «Com as 
maãos pois stẽdidas e com as palmas o 
ferirom na face» (VC); «De tal guisa 
foy crucificado o senhor Jesu e stẽdido 
na cruz» (VC); «Steendeo as maãos sem 
magoa em a cruz» (VC); «Praza te que 
eu nom stemda mais as minhas maãos a 
fazer maldades» (VC); «Christo stemdeo 
os seus braços na cruz» (VC); «as quaaes 
stemdeste na cruz por me saluar» (VC); 
«E eu senhor em aquellas tuas stemdidas 
e furadas maãos e roçiadas do samcto 
sangue» (VC); «e stemdido na cruz 
quamto em elle he» (VC); «ajnda que se 
stenda a prenosticar o que he por vijnr» 
(VC); «por outra cousa senã que nos nõ 
stendamos aalem das nossas forças e 
poderio» (VC); «foy dicta hũa vez e se 
entende e stende atees ora» (VC); «mas 
porque se stendẽ mais do que deuem 
aas cousas terreaes» (VC); «quando 
stendees a maão ao que jaz ẽ terra» 
(VC); «em que se stendem as maãos» 
(VC); «e os braços stendendo a maneyra 
da cruz» (VC); «Jesu pois amerçeouse 
delle e stendeo aa maão sua» (VC); 
«mas stender os rayos della a todos 
cabos» (VC); «stenderas as tuas maãos» 
(VC); «e por tal que nos stendese pera 
os prazeres do regno celestrial» (VC); 
«E reuoluendose assy em sy meesma 
stendesse o olho da contẽplaçõ» (VC); 
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«e stendi a minha maão fazendo muytos 
beẽs» (VC); «e stendia as maãos e braços 
per elle» (VC); «cõ a spada stendida para 
pellejar e ferir» (VC); «Stendidas pois as 
veas e os neruos e stendidos os ossos e as 
junturas» (VC); «foy stirado e stendido 
na cruz» (VC).

estendimento, subs. (de estender + 
-mento). Ato ou efeito de estender; 
rebaixamento. Formas: stendimento 
(VC, 5). Contextos:  «E aqueste 
stendimento foy de muy gram pẽna e 
muy grã pẽna deu a Christo» (VC); 
«Daqueste artigoo do stendimento na 
cruz se tiram duas ensinanças» (VC); 
«aas vezes debruçado com reuerencial 
stendimento e honesto de todollos 
membros e virtudes de todo o corpo» 
(VC).

estercamento, subs. (de estercar + -men-
to). Ato ou efeito de estercar; estru-
mação. Formas: estercamẽto (VC, 1). 
Contexto: «Onde Grego. diz que do 
estercamẽto reuiuiçe a aruor pera fazer 
fructo» (VC).

estercar, vb. (de esterco + -ar). Estrumar. 
Formas: estercar (VC, 1). Contexto: «O 
estercar ou pooer esterco he a nẽbrança 
da morte em o qual o homẽ he feito 
esterco» (VC).

esterco, subs. (do lat. stercu-m). Estrume; 
lixo. Formas: esterco (TC, 1; VC, 7; 
EE, 1); hesterco (EE, 1); sterco (VC, 
15); stercos (VC, 1). Contextos: «que 
os trilhẽ e esmagẽ e façã deles estrabaria 
e esterco» (TC); «ergue o pobre do 
esterco» (VC); «Todallas cousas estimey 
como o esterco por gaanhar Christo» 
(EE); «todallas cousas estimey como ho 
hesterco por gaanhar a Christo» (EE); 
«jouueste no presepe do sterco çujo» 
(VC); «e atees que lançe os stercos do 
fedor dos pecados» (VC).

estéril, adj. (do lat. sterile-m). Que nada 
produz; que não dá fruto; infértil. 
Formas: steril (VC, 3); steriles (VC, 1); 
sterilles (VC, 1). Contextos: «porque 

he steril sem frujto» (VC); «ho sal 
fazse steril» (VC); «porque he steril 
sem frujto» (VC); «e dar vida aos que 
o fezerom e reprehendera os que forom 
steriles» (VC); «que se guardassem de 
ser lançados no fogo por seerem sterilles 
e nom fezerom fruyto» (VC).

esterilidade, subs. (do lat. sterilitate-m). 
Condição de estéril; infertilidade. 
Formas: esterilidade (S, 1); esterillidade 
(VC, 1); sterellidade (VC, 1); sterilidade 
(VC, 1); sterillidade (VC, 2). Contextos: 
«daquele que faz abrotar ou procura 
esterilidade en si ou em outro» (S); 
«consijrando a esterillidade da molher. e 
a vilhice dambos nom o creeo» (VC); «E 
ajnda do conçibimẽto se allegrasse por 
lhe seer tirado o doesto da sterellidade» 
(VC); «(Ex aquy disse Elisabeth tua 
prima como fosse ja velha e chamada 
maninha) por seer magnifesta de longo 
tempo sua sterilidade» (VC); «ca se o 
nõ fezerã nõ cõcordara cõ a sua boa vida 
aquesta sterillidade» (VC).

esternar, vb. (do lat. medieval externare). 
O mesmo que externar: distinguir. 
Formas: sternamos (VC, 1). Contexto: 
«entẽdemos e desçernymos. ou 
sternamos o bẽ do mal» (VC).

esterqueira, subs. (de esterco + -eira). 
Lugar onde se junta o esterco; estrumeira; 
monturo. Formas: sterqueiras (VC, 1); 
sterqueyras (VC, 1). Contextos: «Em 
tanto que as çugidades e sterqueiras de 
toda a cidade no tempo do inverno saaem 
per a porta dicta do munturo» (VC); 
«viuẽ em as sterqueyras da luxuria» 
(VC).

estilar, vb. (do lat. stillare). Deixar cair 
gota a gota; gotejar; pingar. Formas: 
stillarom (VC, 1). Contexto: «Os ceeos 
stillarom ou lançarom mel de sy» (VC).

estilo, subs. (do grego στàλος, pelo lat. 
stilu-m). Maneira de escrever. Formas: 
estillo (VC, 1; C, 1). Contextos: «segũdo 
se mostra no estillo do meu scriuer» 
(VC); «em estillo mays breue e mays 
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baixo» (C).
estima, subs. (do lat. medieval estima-m 

ou extima-m). Estimação; afeição; 
admiração. Formas: estima (EE, 2); 
estimas (S, 1). Contextos: «porem eram 
de pouca estima» (EE); «E esto faziam 
porque por isto fossem auidos em mayor 
estima suas falsas ensynanças» (EE); «e 
ajũtamento e diuisonees e estimas que 
leuãtey» (S).

estimação, subs. (do lat. aestimatione-m). 
Ato ou efeito de estimar; estima; 
admiração;  acei tação.  Formas: 
estimaçõ (EE, 2); estimaçom (VC, 2); 
stimaçõ (VC, 10); stimaçom (VC, 1). 
Contextos: «a natureza humana he 
de mayor estimaçõ ante deos» (EE); 
«Primeiramente em anichillar a sua 
estimaçom e a sua conta» (VC); «em 
que stimaçõ teera a diuinal jgualleza a 
sciencia e saber destes que nomea nõ 
por verdadeiros sabedores» (VC); «ẽ sua 
stimaçõ alto he» (VC); «que ho homẽ 
nõ se tenha em stimaçom algũa» (VC).

estimar, vb. (do lat. aestimare). Ter 
afeição; apreciar; avaliar; determinar. 
Formas: eram estimados (EE, 1); estima 
(S, 1; VC, 1; EE, 4); estimã (EE, 1); 
estimada (C, 1); estimado (VC, 1; EE, 
3); estimados (EE, 3); estimãdosse (EE, 
1); estimam (C, 1; EE, 1); estimamos (C, 
1); estimando (EE, 1); estimar (VC, 1; 
EE, 4); estimara (EE, 3); estimaria (EE, 
1); estimaua (EE, 3); estimauã (EE, 2); 
estimauamos (EE, 3); estimay (EE, 1); 
estimayuos (EE, 1); estimayvos (EE, 1); 
estime (EE, 4); estimey (EE, 3); estimo 
(EE, 5); forõ estimados (EE, 1); foy 
estimada (EE, 2); foy estimado (EE, 1); 
somos estimados (EE, 1); stimãdo (VC, 
1); stimando (VC, 1); stimar (VC, 5); 
stime (VC, 1); stimẽ (VC, 1); stimese 
(VC, 1); stimou (VC, 1). Contextos: 
«Os phariseus no pouoo dos judeus 
eram estimados como religiosos» (EE); 
«o qual estima e pensa seer graue» (S); 
«mas em tanto alumeado se estima» 

(VC); «O doudo estima gabar assy 
meesmo» (EE); «non se estimã por 
seu peso» (EE); «e seendo apeegada e 
medida a herdade per dous homẽs boos 
e estimada segumdo custume» (C); 
«o qual he por nos estimado caminho 
de degredo» (EE); «(enganadores) 
estimados na opiniõ dos maaos» (EE); 
«estimãdosse seer algũa cousa grande cõ 
soberba» (EE); «nelle peccam todollos 
altarados que se estimam e louuam 
mays do que deuem» (C); «que non 
menos defeituosos e minguados nos 
estimamos ao conheçer com palauras» 
(C); «E elles seẽdo emgratos desejarom 
comer carne, estimando pouco a manaa» 
(EE); «Tam grãde que nõ se pode 
estimar» (EE); «estimara fazer a deus 
sacrifiçio» (EE); «ou menos se estimaria 
o que cõ pouco trabalho se percalçasse» 
(EE); «E o que en o tempo dos nossos 
ãtepassados se estimaua» (EE); «E poren 
estimauã seer isto imposiuel» (EE); «e 
nos homeẽs sem syso a vyda daquelles 
estimauamos doudiçe» (EE); «E bem diz 
estimay e nõ temee» (EE); «estimayuos 
seer mortos ao peccado» (EE); «e assy 
estimayvos seer mortos ao peccado» 
(EE); «Assy nos estime o homem como 
ministros de Christo» (EE); «nenhuũa 
cousa estimey em cõparaçam daquella» 
(EE); «Poys estimo esto seer bẽ pella 
presente neçessidade» (EE); «porque 
forõ estimados dignos de soffrer injuria» 
(EE); «ca por gramde cousa foy estimada 
que os doentes saarauam por tocar 
a ponta das vestiduras de Christo» 
(EE); «ca Christo que he verdadeyro 
foy estimado ẽganador» (EE); «cada 
dia somos estimados como ouelhas de 
matãça» (EE); «nõ se teẽdo nẽ stimãdo ẽ 
si meesmos» (VC); «stimando e auendo 
os doestos nossos por causa tal que nos 
a diuiamos requerer e pedir» (VC); «e 
deue pensar e stimar aquello que se pode 
seguir segundo razom» (VC); «Assi nos 
stime o homẽ como ministro de Christo» 
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(VC); «Assy nos stimẽ os homẽs como 
ministros de Christo» (VC); «nom se 
tenha por grãde mas stimese por pequeno 
e humildoso» (VC); «nem stimou a 
penna que ouue» (VC).

estímulo, subs. (do lat. stimulu-m). 
Incentivo. Formas: estimolo (S, 1); 
stimollo (VC, 2); stimollos (VC, 1); 
stimolo (VC, 2); stimullo (VC, 1); 
stimullos (VC, 1). Contextos: «para 
rrefrear o viçio e pecado e estimolo da 
carne» (S); «Dado foy a my o stimollo da 
carne mjnha» (VC); «Ergo pareçe que os 
judeus mouidos per stimollos de enueja 
trabalhauã mentirosamẽte de dãpnar o 
justo» (VC); «assj como he o stimolo 
da carne e da yra e da emueja» (VC); 
«he me dado huũ stimullo de carne» 
(VC); «E per vezes ajnda he temptado 
dos stimullos e fraqueza propria da 
carne» (VC).

estio, subs. (do lat. aestivu-m). Verão. 
Formas: estio (VC, 2; RP, 2); stio (VC, 
5); styo (VC, 3). Contextos: «pedira 
pois em ho estio e nõ lho darã» (VC); 
«quando em huũ dia do estio e do 
alto veraão se muda a manhaã» (RP); 
«Segũdo sinal he quando ẽ tal estio 
muytas vezes escureçẽ» (RP); «e aos 
pecadores sera jnuerno que proçedera 
apos ho stio» (VC); «as aruores passado 
o jnuerno fructificam e no stio se colhe o 
fruito» (VC); «e aqueste fructo se colhe 
no styo» (VC); «Aly auera a aluura das 
manhaãs do styo» (VC).

estipêndio, subs. (do lat. stipendiu-m). 
Remuneração; paga; soldo. Formas: 
stipendios (VC, 1). Contexto: «e 
contentaae vos dos vossos stipendios e 
conthias» (VC).

estirar, vb. (de es- + tirar). Esticar; 
estender. Formas: foy stirado (VC, 1); 
stirado (VC, 1). Contextos: «quando foy 
stirado e stendido na cruz» (VC); «jazia 
no chaão cruelmente lançado estendido 
stirado muy rijamente» (VC).

estola, subs. (do grego στολή, pelo lat. 

stola-m). Paramento litúrgico em forma 
de tira de pano que o sacerdote coloca 
ao pescoço. Formas: estola (S, 5; TC, 
1); estolla (S, 2; VC, 2; EE, 3); estollas 
(EE, 3); stola (VC, 2); stolla (VC, 14); 
stollas (VC, 6). Contextos: «deuese 
vestir sobrepelizia e estola» (S); «Esto he 
hũa estola alua que lhe põe o sacerdote» 
(TC); «Ca o poer das maãos e dar a 
estolla asi sse faz ao preste como ao 
diachono» (S); «lhe vistera a estolla 
da gloria» (EE); «cubertos de estollas 
brancas» (EE); «stola e gloria da alma 
e do corpo» (VC); «E mandar te ha que 
tragas anel e stolla e calçadura» (VC); 
«e querem andar cõ as stollas» (VC).

estômago, subs. (do grego στόμαχος, pelo 
lat. stomachu-m). Órgão digestivo onde 
os alimentos são depositados depois de 
passarem no esófago. Formas: estomago 
(VC, 1); stomago (VC, 8). Contextos: «e 
que cada huũ tome daquellas que forem 
segundo a natureza e propriedade de seu 
estomago» (VC); «Assy como desperam 
da vida daquelle que tem o stomago tam 
fraco que nom pode soportar o gouerno» 
(VC); «e dally adeãte o stomago se faz 
tardinheiro» (VC).

estonce, adv. O mesmo que entonce. 
Formas: estõçe (S, 10; TC, 1); estomçe 
(S, 3); estonce (S, 1); estonçe (S, 15; C, 
1); stõce (TC, 1). Contextos: «ca estõçe 
bẽ lhes poderia ser dado» (S); «estõce 
asanhose o senhor e mandou que o metesẽ 
no carcer» (TC); «Ca estomçe deuelhe 
mandar liçença» (S); «ca sse estonce 
non jejũase pecaria mortalmẽte» (S); 
«estonçe alçã o calez descoberto» (S); 
«e estonçe proueremos de arçediagado» 
(C); «ca stõce estas circõstancias fazẽ o 
pecado mais agrauado» (TC).

estonces, adv. O mesmo que entonce. 
Formas: estomçes (S, 1); estonçes (S, 7); 
estõçes (S, 6). Contextos: «ha humildade 
da oraçom estomçes he digna de seer 
ouuida» (S); «ẽ todo non ouue entençon 
estonçes de conssagrar» (S); «e estõçes 
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deue çesar a missa» (S).
estopa, subs. (do grego στύπη, pelo lat. 

stuppa-m). A parte grosseira do linho 
depois de assedado. Formas: estopa 
(S, 2); estopas (S, 1); stopas (VC, 1). 
Contextos: «alimpe aquele logar com 
hũa das pellas de algodõ ou estopa» (S); 
«deuẽ queymar as pellas dalgodom ou 
estopa dentro na pya» (S); «fazẽ pellas 
de algodon ou de estopas de linho» (S); 
«serã os homẽs secos como stopas fracos 
e amarelhos» (VC).

estoque, subs. (do francês antigo estoc). 
Espada pontiaguda. Formas: estoque 
(VC, 1). Contexto: «rebatamos o 
cuytello. ou estoque da lingua» (VC).

estória, subs. O mesmo que história. 
Formas: estoria (S, 1; TC, 1; VC, 7; 
HV, 3; EE, 81); estorias (EE, 6); estorya 
(EE, 3); storia (VC, 5; EE, 1); storias 
(TC, 1; VC, 2). Contextos: «E a septima 
se ẽtende na estoria do Thobias» (S); 
«Outrosy leese na estoria dos inocentes 
que diz» (TC); «E por tanto esta estoria 
he chamada euãgelho» (VC); «Seguese 
a conclusam da presente estoria e queẽ ha 
ordenou» HV); «E cõ este dicto cõcorda 
Thymoteo o escriuã da estoria» (EE); 
«ora vsam doutras estorias de pagaãos» 
(EE); «Como se mostra en as estorias 
dos sanctos» (EE); «(euãgelistas) quatro 
para escreuer a estorya» (EE); «A storia 
deste euangelho aconteçeo no anno 
primeiro de Christo» (EE); «E porque 
aa preguaçom ou storia de sam Joham 
se scripue tam solamẽte nomeando o 
emperador que era na quelles tẽpos» 
(VC); «Nom cõto estas storias todas 
porque seram lõgas de comtar» (TC); 
«e com ledas storias e recontamẽtos 
alumijem o mundo todo» (VC).

estormento ,  subs.  O mesmo que 
instrumento. Formas: estormento (S, 1; 
VC, 1); estormentos (VC, 1); estormẽto 
(S, 1; TC, 1; VC, 3; EE, 1); stormento 
(TC, 1; VC, 3); stormentos (VC, 3); 
stormẽto (VC, 5); stormẽtos (VC, 3). 

Contextos: «ca este estormento mouese 
contra a uontade do prinçipal que he 
Deus» (S); «por demostrar que a sua 
humanidade era diuinal estormento» 
(VC); «assi como nos estormentos 
musicos se nom forem concordadas as 
vozes nom dileitã» (VC); «E porende 
ho estormẽto que faz contra sua natura 
non aproueita» (S); «E da molher 
que iouuer cõ outra molher cõ aquel 
estormẽto que fazẽ as molheres, iaiũe 
sete coresmas» (TC); «desto se mostra 
pubrico estormẽto» (EE); «Se uarõ se 
poser com molher, cõ aquele stormento 
que soõe a fazer as molheres para 
comprir sua maldade» (TC); «nem 
tijnhã escaada nem stormentos com que 
o podessem fazer» (VC); «nẽ mjnjsterio 
ou stormẽto» (VC); «segũdo se mostra ẽ 
muytos stormẽtos de tãger» (VC).

estorninho, subs. (do lat. sturninu-m, 
diminutivo de sturnus). Pássaro parecido 
com o melro, mas mais pequeno. 
Formas: esturninho (TC, 1). Contexto: 
«Outrosy ueemus nos per spirẽcia que 
as aues os homeẽs as ẽsynam a falar asy 
como o esturninho ou pega» (TC).

estornudo, subs. (relacionado com o lat. 
sturnus). O mesmo que esturnido: espécie 
de ave da família dos passeriformes. 
Formas: estornudos (S, 1). Contextos: 
«Outrosi crij algũas vezes a sorteiros e 
adeuinhas e agoureiros e en estornudos 
e en cantos de aues» (S).

estorvar, vb. (do lat. exturbare). Impedir; 
embaraçar. Formas: estorua (S, 1); 
estoruã (VC, 1); estoruallo (EE, 1); 
estoruar (TC, 2; EE, 3; RP, 1); estoruaram 
(VC, 1); estorue (S, 1). Contextos: 
«a qual estorua omẽ que non cũpra os 
mandamẽtos da ley» (S); «com o corno 
de seu poderio estoruã e rompẽ os boos» 
(VC); «Mas esforçauam em estoruallo 
dizẽdo que era feyto em virtude do 
dyaboo» (EE); «e seu padre carnal o 
quesese estoruar certamente no lhe 
deue de obedecer» (TC); «por todallas 
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partes do mũdo trabalhã de estoruar 
a saluaçõ dos homeẽs» (EE); «se ho 
senhor Deus todo poderoso ho nõ quitar 
e estoruar» (RP); «mas ajnda daquellas 
que poderamos reçeber se per nos nom se 
estoruaram» (VC); «non seja ẽ ello e que 
o estorue e ẽbargue ẽ quanto poder» (S).

estorvinhado, adj. (do part. de estor-
vinhar, este de estorvar + -inhar). 
Estremunhado. Formas: storuinhado 
(VC, 1). Contexto: «o menino Jesu que 
dormia e como storuinhado e acordado» 
(VC).

estorvo, subs. (regressivo de estorvar). 
Ato ou efeito de estorvar; impedimento; 
embaraço. Formas: estoruo (EE, 1). 
Contexto: «non dees cousa de discordia 
ou de estoruo de paz» (EE).

estourar ,  vb .  ( t a lvez  de  or igem 
onomatopaica). Rebentar. Formas: 
estourou (VC, 1). Contexto: «soo 
estourou e sahyo delle e ficou como 
morto» (VC).

estrabo , subs.  (do lat. stabulu-m). 
Estábulo; curral. Formas: strabo (VC, 
1). Contexto: «Nõ se descõtentarõ do 
strabo. nẽ do presepe» (VC).

estrabaria, subs. (de estrabo + -aria). 
O mesmo que estrebaria. Formas: 
estrabaria (TC, 1); strabaria (VC, 9). 
Contextos: «que os trilhẽ e esmagẽ e 
façã deles estrabaria e esterco» (TC); 
«Escolheo strabaria em que nascesse» 
(VC).

estrada, subs. (do lat. strata-m, part. 
passado de sternere, estender). Via; 
caminho calcetado. Formas: estrada 
(VC, 1); strada (VC, 1). Contextos: «e 
pera antre as tristezas e prazeres desta 
vida sam estrada real que seguira o que 
anda per ella pera onde quiser» (VC); 
«a regla e mandado de bem viuer nõ he 
strada. mas semedeiro» (VC). 

estrado, subs. (do lat. stratu-m, part. 
passado de sternere, estender). Esteira 
que serve para dormir; estrutura 
plana acima do chão; tablado; banco; 

passadeira. Formas: estrado (VC, 2; 
EE, 1); estrados (VC, 1); strado (VC, 
10); strados (VC, 2). Contextos: «os 
discipollos lhe poserom as vestiduras 
por estrado» (VC); «as quaaes vodas se 
çelebrarom no ventre da virgem do qual 
sayo Christo como esposo que parte do 
estrado seu» (EE); «e os asentamẽtos 
e estrados que fez forõ de feno» (VC); 
elrey staua em seu strado» (VC); 
«lançauã por strado as suas vestiduras 
no caminho» (VC); «estes fazẽ strados 
das vestiduras» (VC); «assy como rey 
o reçeberom honradamẽte cõ hymnos e 
cãticos e cõ strados de seus vestidos e 
ramos cõ allegria grãde» (VC).

estragador, adj. (de estragado + -or). 
Que estraga. Formas: estraguadores 
(VC, 1). Contexto: «reçebe os filhos 
estraguadores se se tornã a ella» (VC).

estramento, subs. (de estrar + -mento). 
Ato ou efeito de estrar; assoalhamento. 
Formas: stramento (VC, 1); stramẽto 
(VC, 1). Contextos: «E deriuase de 
lycos que quer dizer pedra e stratos que 
quer dizer solhamento e stramento» 
(VC); «nunca se pode fazer stramẽto ou 
solhamẽto» (VC).

estrampida, subs. (do part. de estrampir 
ou estampir, este do gótico *stampjan). 
Estampido; barulho. Formas: strãpidas 
(VC, 3). Contexto: «aos quaaes ajnda 
que cadahũa destas cousas per tẽptamẽtos 
faça strãpidas» (VC); «e braada e faz 
strãpidas que oolhemos atras» (VC); 
«Aquestes ouuiã as strãpidas e soom 
dos que per allj corriã» (VC).

estrangeiro, subs., adj. (do francês antigo 
estrangier, este do lat. extraneus, a, 
um). Que ou o que é de fora; estranho. 
Formas: estrãgeiro (VC, 2; C, 1; EE, 
5); estrãgeiros (VC, 2; C, 1; EE, 4); 
estrãgeyras (EE, 1); estrãgeyro (EE, 
1); estrãgeyros (EE, 1); estrangeira 
(VC, 1); estrangeiro (VC, 3; C, 1; EE, 
6); estrangeiros (S, 1; VC, 1; EE, 3); 
estrangeyro (EE, 1); estrangeyros (S, 1; 
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EE, 2); strãgeira (VC, 2); strãgeiro (VC, 
13); strãgeiros (VC, 13); strãgeyro (VC, 
3); strangeira (VC, 1); strangeiras (VC, 
1); strangeiro (VC, 6); strangeiros (VC, 
13); strangeyra (VC, 1); strangeyros (VC, 
3). Contextos: «era estrãgeiro e regnaua 
ãtre elles» (VC); «como fosse estrãgeiro 
e doutra gẽte» (EE); «passamos como 
peregrijns e estrãgeiros» (VC); 
«mercarõ huũ campo pera çimiterio aos 
estrãgeiros» (EE); «Ca por emtẽdimento 
de luxuria com as molheres estrãgeyras 
foy mouido a seguir deoses dellas» 
(EE); «Mas ja era tyrado o senhoryo de 
Juda que este Herodes era estrãgeyro: 
e era o primeiro estrangeiro rey dos 
judeus» (EE); «Pellejas quanto aos 
inmijgos estrãgeyros» (EE); «Curou 
ergo o estrangeiro e o gentio» (VC); 
«aos escolheytos estrangeiros» (EE); 
«tal se mostrou a elles no corpo qual 
estaua em elles em o pensamento .s. 
estrangeyro e que auia de hyr mais 
longe» (EE); «fazendo engano e fraude 
nos taees negoçeos ou en vender as 
coussas mais ahos estrangeyros que 
aos vyzinhos» (S); «nõ como strãgeira: 
mas como jrmãa primeira e mayor ãtre 
as outras suas jrmãas» (VC); «e teẽdo se 
em conta de peregrino e strãgeiro seja 
cõtente de mantijmento e do vestido 
sollamẽte» (VC); «deuo eu cõuidar e 
chamar assi como os outros strãgeiros» 
(VC); «ãtre os maaos que sta alli como 
strãgeyro e se afasta das suas maldades» 
(VC); «ella fica pobre e minguada nua 
e de maao gesto desafeitada hoespeda 
strangeira e sem sangue» (VC); «Se 
os testimunhos e palauras das molheres 
strangeiras som auydos por sospeitos 
e contrayros» (VC); «quis ajnda per 
quarẽta dias andar como strangeiro 
e pellegrĩ» (VC); «era reçebido dos 
gentios e dos strangeiros e hõrrado» 
(VC); «nom se descontentaua fallar com 
a molher strangeyra e menosprezada» 
(VC); «e em a tua çidade: ante que nos 

strangeyros» (VC)
estranhamente, adv. (de estranho + 

-mente). Com estranheza. Formas: 
stranhamente (VC, 2). Contextos: «e 
por a door que sofreo seer muy grande 
stranhamente» (VC); «e tormento muy 
auorreçiuel stranhamente» (VC).

estranhar, vb. (do lat. extranare). 
Considerar estranho; surpreender-se; 
admirar-se. Formas: estranhamos (C, 
1); stranhar (VC, 1). Contextos: «A qual 
cousa nos muito estranhamos» (C); «O 
quanto he de stranhar e doestar apedrar e 
lançar fora da casa o senhor della» (VC).

estranheiro, subs. (de estranho + -eiro). 
Estranho;  estrangeiro.  Formas: 
stranheiro (VC, 1). Contexto: «assi 
como caminheyro e stranheiro ajas 
sentimẽto de todas cousas» (VC).

estranheza, subs. (de estranho + -eza). 
Qualidade do que é estranho; surpresa. 
Formas: stranheza (VC, 1). Contexto: 
«O septimo a marauilha ou a stranheza 
das ordenaçoões e consti tuções 
eclesiasticas» (VC).

estranho, subs., adj. (do lat. do lat. 
extraneus, a, um). Desconhecido; 
de fora; que não pertence à família; 
estrangeiro. Formas: estranha (S, 1; 
VC, 1; EE, 1); estranhas (VC, 1; EE, 1); 
estranho (S, 6; TC, 1; VC, 3); estranhos 
(S, 5; VC, 2; EE, 3); stranha (TC, 1; VC, 
21); stranhas (VC, 5); stranho (VC, 7); 
stranhos (VC, 9). Contextos: «E esta 
adoaçon he quãdo alguũ toma algũa 
perssoa estranha por seu filho legitymo» 
(S); «(de todallas naçoões) barbaras 
e estranhas» (EE); «saber se he sseu 
parrochiano ou estranho» (S); «ca es 
theudo a fazelo ao estranho quãto mais 
ao teu» (TC); «deue dar aos paremtes 
que aos estranhos» (S); «tomã conselho 
dos clerigos estranhos» (S); «nõ conheçẽ 
a voz dos estranhos» (EE); «Item todo 
homen que faz pecado cõ casadas ou 
com solteyras este pecado he muyto 
graue e espicialmente se ela he stranha 
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ca per uemtura sera sua parenta ou sua 
cunhada ou moura ou iudia» (TC); «e 
as ajas por cousas alheas e stranhas» 
(VC); «Teu e nõ de outrẽ nẽ stranho mas 
proprio» (VC); «e ajnda mais graues som 
os imijgos domesticos que os stranhos» 
(VC); «hyã preeguar e mostrar aos 
stranhos por se asoelhar e filhar gloria 
vaã» (VC).

estrar, vb. (do lat. vulgar *strare, este 
de stratum). Estradar; cobrir; ladrilhar. 
Formas: estrauãnos (VC, 1); strada 
(VC, 1); strar (VC, 1). Contextos: «e 
estrauãnos em elle» (VC); «Vay te agora 
tu com elle aa salla grãde strada ou 
ladrilhada» (VC); «mas como a queriã 
strar ou lagear» (VC).

estrebaria, subs. (de estrabo + -aria). 
Curral onde se recolhem bestas; 
cavalariça. Formas: estrebaria (VC, 
1); estrebarias (RP, 1); strebaria (VC, 
3). Contextos: «reçebe Christo ẽbaixo 
na estrebaria ou onde stã os seruos» 
(VC); «de estrebarias, de cãpos, de 
ruas» (RP); «pois porque o buscaaes na 
strebaria vil e no regaço da madre?» 
(VC); «e emçenço pera defumar o fedor 
da strebaria çuja» (VC).

estrebeira, subs. O mesmo que estribeira. 
Formas: strebeira (VC, 1). Contexto: 
«correeyo ou moço da strebeira coxo 
prellado negrigente» (VC).

estreita, subs. (regressivo de estreitar). 
Aperto; desgraça; miséria. Formas: 
estreyta (HV, 1). Contexto: «e vierom 
atal estreyta que huũ paão que soya valer 
huũ dinheyro valia quarenta pesantes de 
prata» (HV).

estreitamente, adv. (de estreito + -mente). 
Apertadamente; rigorosamente. Formas: 
estreitamente (EE, 1); estreitamẽte 
(HV, 1; C, 1); estreyta mente (HV, 1); 
estreytamẽte (EE, 1); streitamente (VC, 
1); streitamẽte (VC, 5); streytamente 
(VC, 1); streytamẽte (VC, 1). Contextos: 
«entõ estreitamente demãdara cõta 
dos beẽs dados por elle» (EE); «e tã 

asinha avya feytas o emperador e tam 
estreitamẽte os tinha apertados» (HV); 
«ordenamos e mandamos estreitamẽte 
a nossos vigairos por euitar tantos 
malles» (C); «O maao homẽ que tam 
estreyta mente esteue dous annos na 
prisam do poço nõ se quis arrepẽder» 
(HV); «onde he de notar que o pecador 
mais estreytamẽte he atado que as 
alimarias que he atada sua memoria» 
(EE); «mas ajnda streitamente foy 
achado antre as bestas onde jouuesse» 
(VC); «seria julgada mais streitamẽte 
e rigorosa» (VC); «e que julgue a my 
meesmo streytamente per o testimunho 
da minha consciencia» (VC); «som muy 
streytamẽte examinados» (VC).

estreitar, vb. (de estreito + -ar). Apertar; 
reduzir; diminuir; restringir. Formas: 
streitã (VC, 1); streitar (VC, 1); streite 
(VC, 1). Contextos: «som as ocupaçoões 
superfluas que apertã e streitã a liberdade 
do coraçõ» (VC); «per suas maãos 
proprias ou se apertar e streitar a sua 
necessidade» (VC); «milhor he que a 
obra se stẽda segũdo a voõtade que nõ 
que se streite a voõtade segũdo a obra» 
(VC).

estreito, subs., adj. (do lat. strictus, a, 
um, part. passado de stringere, apertar). 
Apertado; reduzido; limitado; restrito. 
Formas: estreita (S, 5; VC, 1; C, 1; EE, 
5); estreitas (C, 2; EE, 1); estreito (S, 1; 
VC, 2); estreitos (VC, 1); estrejta (S, 1); 
estreyta (S, 4; VC, 1); estreyto (VC, 1); 
streita (VC, 11); streitas (SG, 1); streito 
(VC, 21); streitos (VC, 2); streto (VC, 
1); streyta (VC, 3); streyto (VC, 6); 
streytos (VC, 1). Contextos: «e posto 
em huũ mosteiro de rreligiom estreita» 
(S); «Emtraay pella porta estreita» (EE); 
«traram opas de pano branco cõ mãgas 
estreitas e seus mantões cõpridos» (C); 
«O minino chora posto ãtre estreita[s] 
mãjadoiras» (EE); «E porẽde nõ he 
tan estreito ho defendimẽto de obrar 
ho domingo como era ho do sabado» 
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(S); «tolhe o cuydado da morte trigosa 
e o temor do juyzo estreito» (VC); 
«E em este tempo pois tã estreitos e 
arreuatado o qual nos leua que presta 
de despẽdermos a mayor parte em 
vaão» (VC); «E se o marido disser que 
a molher he estrejta ẽ maneira que nõ 
pode ser conheçida de varõ» (S); «mas 
se disserẽ que he tãto arta e estreyta 
que nõ pode ser conheçida» (S); «Em o 
stado da morte e estreyto juyzo aquellas 
cousas de que se homẽ nunca nembrou» 
(VC); «esto he que nos triguemos de seer 
coroados cõ vida streita» (VC); «contra 
os que nellas encorrerem com todas 
penas ecclesiasticas e censsuras streitas» 
(SG); «E aquesto deuemos fazer porque 
possamos seer guardados do juizo streito 
de deos» (VC); «porque quanto em esta 
vida sam mais streitos pera a guarda» 
(VC); «quanto tu por ella mereçeres de 
seguir o teu meestre per mãjar aspero 
e mais streto caminho» (VC); «foy ha 
que o reçebeo na streyta camara do seu 
ventre» (VC); «Mas vejamos qual leuara 
mais o vaso baixo ou curto e ancho: ou o 
longo e streyto?» (VC); «e os seruidores 
serem streytos e sem deuoçom nem 
virtude?» (VC).

estreitura, subs. (do lat. strictura-m). 
Estreiteza; aperto. Formas: streitura 
(VC, 1); streituras (VC, 1). Contextos: 
«nẽ as apartẽ e ponhã em streitura» 
(VC); «posto antre os apertamẽtos e 
streituras da disciplina regullar» (VC).

estrela, subs. (do lat. stella-m). Corpo 
celeste visível no céu noturno. Formas: 
estrela (S, 2; VC, 1; EE, 1; RP, 1); estrelas 
(S, 2); estrella (VC, 14; EE, 29); estrellas 
(VC, 7; EE, 11); strella (VC, 38); strellas 
(TC, 1; VC, 40; EE, 1). Contextos: «E 
quer dizer estrela do mar, por que, asy 
como os que andã por ho mar no qual 
nõ ha caminho guiãse por hũua estrela 
do çeeo que nõ se moue» (S); «Onde 
Bablaão a afigurou per a estrela que disse 
que auia de naçer de Jacob» (VC); «ou da 

parte de estrela do Sul» (RP); «Outrossy 
forom sygnificados pellas sete estrelas 
que tijnha en sua destra» (S); «ha estrella 
apareçeo aos tres reys» (EE); «a menor 
estrella segũdo os estrollicos he mayor 
que toda a terra» (EE); «os quaaes entã 
criam que per curso das estrellas. e per 
a fortuna erã regidos todas as cousas» 
(VC); «porque defferença ha de strella 
a estrella no guallardõ» (VC); «e tiinha 
ẽ sua maão sete strellas» (TC); «em o 
sol e em a lũa e em as strellas» (VC).

estrema, subs. (segundo uns, do lat. 
extrema, orum; segundo outros, 
feminino de extremo). Separação. 
Formas: strema (VC, 1). Contexto: «O 
quam dura e graue strema e apartamento 
sera este aos maaos» (VC)

estrema unção, subs. O mesmo que 
extrema unção. Formas: estrema unçom 
(S, 1); estrema vnçõ (S, 4); estrema 
vnçom (S, 1). Contextos: «e alguũs 
dizem que por a estrema unçom» (S); 
«asi como a estrema vnçõ» (S); «e 
outros sanctos doctores poeem a estrema 
vnçõ por quinto saclamẽto» (S); «cassa 
alguũs noyuos e da ho corpo de Deus e 
ha estrema vnçom» (S).

estremadamente, adv. (de estremado + 
-mente). Esforçadamente; separada-
mente. Formas: stremadamente (VC, 
1); stremadamẽte (VC, 1). Contextos: 
«Outorguame que eu sob o dito titollo 
assy stremadamente me esforçe e pe-
llege» (VC); «os cardos e a vide e a 
figueira se conheçẽ stremadamẽte per os 
desuayrados fruytos seus» (VC).

estremamento, subs. (de estremar + 
-mento). Ato ou efeito de estremar; 
separação. Formas: stremamento (VC, 
2); stremamẽto (VC, 1). Contextos: 
«Per o bauptismo se faz stremamento 
daquelles que som fiees aos que nom 
creem» (VC); «nem apartados per 
stremamento e singullaridade» (VC); «e 
nõ he de cõdẽpnaçõ mas de conheçimẽto 
e stremamẽto (do mũdo)» (VC).
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estremança, subs. (de estremar + -ança). 
Estremamento; separação. Formas: 
destremãça (VC, 1); estremança (VC, 
1); stremãça (VC, 3). Contextos: «nẽ per 
alleuãtamẽto de perfeiçõ e destremãça 
da vida» (VC); «Entõ sera magnifesta 
a estremança e deferença de cadahuũs» 
(VC); «aqueste juyzo he apartamẽto e 
stremãça» (VC); «a partida e stremãça 
de Judas significa o apartamẽto dos boõs 
e dos maaos» (VC).

estremado, adj. (do part. de estremar, 
este de extremo + -ar). O mesmo que 
extremado: aprimorado; excecional; 
distinto; apreciado. Formas: estremado 
(VC, 1); estremados (VC, 1); stremada 
(VC, 4); stremadas (VC, 1); stremado 
(VC, 5); stremados (VC, 3). Contextos: 
«porque Christo ouue exçellencia nos 
sacramẽtos e foy estremado» (VC); 
«Nem tijnha manjares caros nem 
estremados» (VC); muy stremada 
maneira de thesaurizar he quando os 
beẽs tẽporaaes e trespassadoyros se 
despendẽ em obras de piedade» (VC); 
«se mostra seer de muy stremada e 
singullar nẽbrança» (VC); «e os que 
buscam as cousas guarridas stremadas» 
(VC); «Certas o cauallejro que stremado 
he em a batalha e que jeeralmẽte pelleja e 
faz quanto pode digno he de louuor ajnda 
que nõ vẽça» (VC); «e logo aquella agoa 
se fez stremado vinho» (VC); «Assy 
meesmo o caualeiro e martir de Christo 
que he stremado» (VC); «E de seu regno 
nõ soomẽte cõpre de teer paaços reaaes 
ou de seus stremados caualleiros sejã 
hõrrados e ajã prazer» (VC).

estremar, vb. (de estrema + -ar). Extremar; 
separar; distinguir; demarcar. Formas: 
destremar (VC, 1); era estremado (VC, 
1); erã stremados (VC, 2); estrema (VC, 
2); estremã (VC, 2); estremado (VC, 
1); estremados (VC, 2); estremar (VC, 
2); estreme (VC, 2); estremou (EE, 1); 
foy stremado (VC, 1); seer stremado 
(VC, 1); seja estremado (VC, 1); seja 

stremado (VC, 1); som stremados (VC, 
1); stermado (VC, 1); strema (VC, 
6); stremã (VC, 2); stremada (VC, 2); 
stremadas (VC, 1); stremado (VC, 2); 
stremãdo (VC, 3); stremado he (VC, 
1); stremados (VC, 3); stremam (VC, 
2); stremando (VC, 4); stremar (VC, 
6); stremara (VC, 1); stremarom (VC, 
1); stremou (VC, 1). Contextos: «a 
sciencia destremar e o poder de legar e 
soltar» (VC); «assy como per o aluidro 
dos sacerdotes era estremado das outras 
gentes aquelle que emguafecia» (VC); 
«os phariseus que erã stremados dos 
outros quanto ao trajo» (VC); «e o 
aparta e estrema de maa cõpanha» (VC); 
«Aqui pois se distingue e se estremã 
os maaos dos boos em algũa maneira» 
(VC); «assi como este foy leuado e 
estremado da cõpanha e outra gente» 
(VC); «e os phariseus erã sacerdotes 
dos judeus e estremados dos outros» 
(VC); «cõ poderio de estremar em 
examinaçõ da causa ou do feyto» (VC); 
«A discreçom cõ que estreme e departa 
os boõs dos maaos» (VC); «estremou 
de huũ a outro» (EE); «e em huũ stãte 
foy stremado aquelle sangue» (VC); 
«nõ pode seer stremado de my» (VC); 
«Des o tempo da paixom de Christo som 
stremados os fiees de Christo e aquelles 
que creẽ em elle daquelles que nõ creẽ» 
(VC); «he chamado phariseu que quer 
dizer diuiso ou stermado dos outros» 
(VC); «E em quanto justiça se strema 
do peccado» (VC); «porque a morte 
departe e strema a alma da carne» (VC); 
«em hũa emcruzilhada onde se stremã 
ou ajũtam dous caminhos» (VC); «foy 
logo stremada da virgẽ aquella carne 
da outra carne sua» (VC); «e stremadas 
as palhas fique soomẽte o graão» (VC); 
«nõ scolhẽdo nẽ stremãdo mais hũa 
pessoa que outra» (VC); «(e stremado 
ou asijnado) nom per boondade nem 
geeraçom mas per fama de seus maaos 
feytos» (VC); «ca nõ he cousa de creer 
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que cõ elle andassem molheres jũtamẽte 
mas por longo spaço stremados antre sy» 
(VC); «Per a confirmaçom stremam os 
fortes dos fracos» (VC); «e leua aos hade 
parte stremando da toruaçõ e multidom 
das temptaçoões» (VC); «e que se nõ 
podẽ stremar» (VC); «mas entam no 
juyzo stremara huũs dos outros» (VC); 
«porque stremarom e departirom sua 
alma do seu corpo» (VC); «asinou ou 
stremou o senhor Jesu Christo .lxxij. 
discipollos» (VC).

estreme, adj. (do lat. extreme-m). O mesmo 
que extremo. Formas: streme (VC, 2). 
Contexto: «ca aly auera a caentura do 
fogo streme e rigor streme e apartamento 
do fryo» (VC).

estremecer, vb. (segundo uns, do lat. 
extremescere, freq. de tremere; segundo 
outros, de es- + tremer + -ecer). Causar ou 
sofrer tremor; abalar; sacudir. Formas: 
estremeçeeo (EE, 1); stremeçe (VC, 1); 
stremeçeo (VC, 1). Contextos: «a terra 
na paixam de Christo estremeçeeo e se 
moueo synal de tristeza» (EE); «E quẽ he 
aquelle que de o cuydar nom stremeçe?» 
(VC); «Nõ he marauilha se sam Joham 
bauptista stremeçeo quando bauptizaua 
a Christo» (VC).

estremidade ,  subs. O mesmo que 
extremidade. Formas: stremidades 
(VC, 1). Contexto: «esta viãda sera 
dos gomos e stremidades das aruores» 
(VC).

estremo, subs. O mesmo que extremo. 
Formas: estremo (EE, 7); estremos 
(VC, 7; EE, 3); stremo (VC, 5); stremos 
(VC, 6). Contextos: «o qual mõte cõ 
sua grãdeza achega a diuersas prouincias 
e cõ o estremo he vizinho aa terra de 
promissom» (EE); «A sabedoria veençe 
a maliçia: poys acalça de huũ estremo a 
outro» (EE); «em toda Judea e Samaria 
e atee o estremo da terra» (EE); «seja 
minha saude atee o estremo da terra» 
(EE); «poys acalça de huũ estremo 
a outro» (EE); «(E sayo daquelles 

termos) ou estremos» (VC); «e hũa 
molher daquelles estremos sahyda 
ou vijnda» (VC); «per meetade dos 
estremos daquella prouĩcia» (VC); «e 
nos estremos do mundo sayrõ suas 
pallauras» (EE); «e dos estremos da 
terra he seu preço» (EE); «por tanto 
he no stremo da sua vida outorguado» 
(VC); «E aa entrada de huũ castello que 
staua no stremo de Samaria sayrõ a elle 
dez guaffos» (VC); «preeguãdo per os 
termos e stremos de Judea» (VC); «e ẽ os 
stremos e cabos de todo o mũdo sayrom 
as suas palauras» (VC).

estremo 2, adj. O mesmo que extremo 
2. Formas: estrema (EE, 3); estremas 
(C, 1); estremo (EE, 2); stremo (VC, 
1). Contextos: «em caso de estrema 
neçessidade he theudo cada huum dar 
ajuda» (EE); «a todos somos obrigados 
dajudar em suas estremas neçessidades» 
(C); «assy meesmo do estremo juyzo» 
(EE); «(ãte do tempo) do estremo 
juizo» (EE); «ou no stremo exame e 
postumeyro» (VC).

estrénuo, adj. (do lat. strenuus, a, um). 
Destemido; esforçado. Formas: 
estrenuo (VC, 1). Contexto: «e na arte 
de cauallaria muy estrenuo caualleyro» 
(VC).

estrever, vb. O mesmo que atrever. 
Formas: estreuer se (VC, 1). Contexto: 
«Onde Jeronimo diz que estreuer se 
homẽ ou trabalhar se em vaão» (VC).

estribaria, subs. O mesmo que estrebaria. 
Formas: estribaria (EE, 1). Contexto: 
«Ves aqui a sua salla real a estribaria e 
a alteza do estado» (EE).

estribeira, subs. (de estribo + -eira; 
estribo, do lat. medieval strepu-m). 
Estribo de montar uma cavalgadura. 
Formas: stribeira (VC, 1). Contexto: 
«Ex aqui que nõ tijnha o senhor porteiros 
nem moços da stribeira ou camjnheiros» 
(VC).

estringir, vb. (do lat. stringere). Apertar; 
restringir. Formas: stringe (VC, 1). 
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Contexto: «A tua caridade me stringe 
e aparta» (VC).

estrólico, adj. O mesmo que astrólogo. 
Formas: estrollicos (EE, 1). Contexto: 
«a menor estrella segũdo os estrollicos 
he mayor que toda a terra» (EE).

estrolómio, subs. (de estrolomia ou 
estronomia). Instrumento que serve para 
medir a altura e a posição dos astros. 
Formas: strolomio (TC, 1). Contexto: 
«Itẽ quem uee no strolomio os surtus 
dous anos de peemdença» (TC).

estromento ,  subs.  O mesmo que 
instrumento. Formas: estromemto (S, 
1); estromento (S, 1); estromẽto (S, 
1). Contexto: «e he a significaçom 
de quãdo Dauid fazia ssacrefiçio que 
tãgia estromemto» (S); «pode segundo 
mediçina com algũ estromento rõpela» 
(S); «e elle he como estromẽto» (S).

estronomia, subs. (do grego ¢στρονομία, 
pelo lat. astronomia-m). O mesmo 
que astronomia: ciência que estuda os 
astros. Formas: stronomia (VC, 1). 
Contexto: «E mayormente em arte de 
stronomia» (VC).

estropo, subs. (do lat. stupru-m). O mesmo 
que estupro: desonra; ação de desonrar; 
violação sexual. Formas: estropo (S, 
1). Contextos: «sse este pecado comete 
com virgem he chamado estropo» (S).

estruir, vb. O mesmo que destruir. 
Formas: estroyste (VC, 1); estruĩdo 
nos (EE, 1). Contextos: «guastaste 
e estroyste tãtos beẽs» (VC); «(As 
scripturas) .s. estruĩdo nos (A meesma 
hora tornarom a Jherusalem.)» (EE).

estrupo, subs. (do lat. stupru-m). O mesmo 
que estupro: desonra; ação de desonrar; 
violação sexual. Formas: estrupo (S, 
2; C, 2). Contextos: «A quoarta he 
estrupo quando sse comete cõ virgẽ» 
(VC); «a quarta por estrupo, a quinta 
por sacrillegio» (S); «Estrupo que he 
cõ virgem. Sacrillegio que he cõ pessoa 
relligiosa» (C); «Apos estes ho moor 
he jnçesto, depoys adulterio, depoys 

estrupo» (C).
estudante, subs. (de estudar + -ante). 

Aquele que estuda; aluno. Formas: 
estudantes (S, 1); estudãtes (EE, 1). 
Contextos: «e asi fazen perder o tempo 
aos estudantes ou haos escolares» (S); 
«fezeo mercar aos estudãtes» (EE).

estudar, vb. (de estudo + -ar). Aplicar a 
inteligência para adquirir conhecimentos; 
aprender. Formas: destudares (VC, 1); 
estuda (VC, 3); estudã (EE, 4); estudãdo 
(VC, 1); estudam (EE, 1); estudando 
(VC, 1); estudar (S, 4; VC, 1; C, 1; EE, 
1); estudarem (C, 1); estudares (VC, 
1); estudauã (VC, 1); estude (VC, 1); 
estudemos (VC, 1); studa (VC, 19); 
studã (VC, 4); studam (VC, 2); studando 
(VC, 3); studar (VC, 11); studarẽ (VC, 
2); studarem (VC, 1); studarey (VC, 
1); studaria (VC, 1); studarmos (VC, 
2); studarõ (VC, 2); studassẽ (VC, 1); 
studaua (VC, 1); stude (VC, 4); studẽ 
(VC, 2); studees (VC, 2); studem (VC, 
1); studemonos (VC, 1); studemos 
(VC, 10). Contextos: «e nõ sejas 
preguiçoso destudares em ellas com 
todo penssamento e deuoçom» (VC); 
«e assy como fiel discipollo estuda de 
aproueitar seguindoas no trabalho de 
dentro e de fora» (VC); «fara rijr aos que 
estudã ẽ ella lealmẽte» (EE); «outorga 
a my fraco que ouça a tua voz estudãdo 
fazer exercicio das virtudes» (VC); 
«que estudam satisfazer em todallas 
cousas» (EE); «(venham) estudando e 
(moorem) penssando e obrando» (VC); 
«leer em liuros e estudar e preegar» 
(S); «ho amor da santa escriptura aos 
boos doutores e diçipolos alleuãtarse 
de noyte a estudar e fazer oraçõ» (EE); 
«pera per ellas estudarem e saberem o 
que ham de fazer e cõprir» (C); «e da 
a tua voontade a estudares em ellas» 
(VC); «e das prophecias estudauã em 
astrologia» (VC); «Qual me daras tu 
que seja do conto dos beneficiados 
que nõ estude mais» (VC); «cada dia 
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estudemos e maginemos de trager os 
pecadores» (VC); «Qualquer pois que 
studa como seja louuado studando o 
senhor de seer abaixado» (VC); «mas 
todos studã em saber as leis e direitos» 
(VC); «e studam ou teẽ cujdado de a 
auer» (VC); «pẽsando e studando em 
ellas» (VC); «deve studar com muy 
grãde dilligencia» (VC); «mas ajnda 
todos aquelles que a pallaura de deus 
studarẽ» (VC); «nõ teem tanto spaço e 
aazo de studarem em as tribullaçoões da 
alma» (VC); «trabalharmey e studarey 
de ser virgem» (VC); «o qual studaria 
como saluasse sy e outros» (VC); «se nos 
cõsijrãdo como elle he boo studarmos e 
trabalharmos de seer boõs» (VC); «pois 
que nõ studarõ nẽ maginarõ teer em 
este mũdo nẽ amar cousa algũa» (VC); 
«que studassẽ aqui de se partir destas 
baixezas defundo» (VC); «e quã mansso 
em as repostas nõ studaua de se vingar 
com pallaura mordente ou enjuriosa» 
(VC); «stude primeiramẽte de auer 
ẽ si todo aquello que ha de ensinar» 
(VC); «que studẽ de o descobrir aos 
proximos» (VC); «e per obra studees ao 
fructo da vida» (VC); «que nõ soomẽte 
studem em preeguar as cousas cõtheudas 
em ambos os testamentos» (VC); «E 
porẽ studemonos e tr[a]balhemonos 
de nos apartar e legar com elle» (VC); 
«Studemos pois e nos em como ajamos 
de apresentar aos outros per preeguaçõ 
o pam de sabedoria» (VC).

estudiosamente, adv. (de estudioso + 
-mente). Cuidadosamente; zelosamente. 
Formas:  s tudiosamẽte (VC, 2). 
Contextos: «Toda ydade e todo stado 
ou profissom studiosamẽte chama 
Maria» (VC); «sahyndo elle do templo 
studiosamẽte veyo a obra manifestatiua 
e declaratiua de si meesmo» (VC).

estudioso, adj. (do lar. studiosus, a, 
um). Que estuda; aplicado; cuidadoso. 
Formas: estudiosos (EE, 1); studiosa 
(VC, 2); studioso (VC, 4); studiosos 

(VC, 1). Contextos: «os desçipollos 
estudiosos» EE); «Signal he que a 
doctrina de Jhesu era muyto studiosa 
e autorisada» (VC); «muy ensinada 
em fallar. mui studiosa em leer» (VC); 
«Senhor Jesu Christo que assy como 
studioso phisico quiseste andar buscãdo 
os enfermos» (VC); «Mas ponhamos que 
alguẽ seja muyto studioso e proueitador 
do beneficio que auera» (VC); «nõ como 
homẽ studioso de bem aprender» (VC); 
«nem sejamos studiosos e sollicitos em 
seu seruiço» (VC).

estudo, subs. (do lat. studiu-m). Ato 
de estudar; aprendizagem; trabalho 
intelectual. Formas: estudo (S, 8; VC, 8; 
EE, 4); estudos (VC, 2); studo (VC, 49); 
studos (VC, 5). Contextos: «A quinta 
quãdo alguũ con estudo grande aparelha 
seus manjares de dyuersas maneiras e 
diuersos sabores» (S); «pello estudo do 
omẽ se ganhon e se aprendẽ» (S); «e teẽ 
cujdado e estudo em elle» (VC); «este 
cãpo he ha ẽsynãça do estudo çellestial» 
(EE); «sobre todos estudos do spiritual 
exercicio este he cada dia necessario e 
mais proueitoso» (VC); «E esto seja a 
tua sabedoria e o teu studo sempre de 
Jesu» (VC); «todo o seu studo pos em 
consagrar a deus o seu corpo e a alma» 
(VC); «e mereçessem com studos de 
sãctidade reçebello» (VC); «e como com 
outros studos e engenhos a que a ẽsinaua 
a piedade maternal ora de hũa maneira 
ora doutra sagesmẽte ho afaagaua» (VC).

estudoso, adj. O mesmo que estudioso. 
Formas: studoso (VC, 1). Contexto: 
«quãto studoso aa oraçom quanto foy 
sem destemperãça aas vigillias» (VC).

estultícia, subs. (do lat. stultitia-m). 
Insensatez; estupidez. Formas: estulticia 
(TC, 1). Contexto: «cõ estulticia e 
soberba e inchamento de uoõtade 
brasfemã e arenegãdo muyto alto» (TC).

estulto, adj. (do lat. stultus, a, um). 
Insensato; imbecil. Formas: estultas 
(TC, 1). Contexto: «E asy como estultas 
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e sandias me uĩgarei delas» (TC).
esturpo, subs. (do lat. stupru-m). O mesmo 

que estupro: desonra; ação de desonrar; 
violação sexual. Formas: sturpo (TC, 1). 
«Se fez fornizio cõ solteyra se sturpo que 
he com uirgem» (TC).

esvair, vb. (segundo uns, do lat. *exvanere; 
segundo outros, do lat. evanescere). 
Evaporar; desvanecer. Formas: esuayda 
(VC, 1). Contexto: «o seu corpo pendẽdo 
na cruz se ssecou como huũ torresmo ou 
cousa torrada e esuayda» (VC).

etemolagia, subs. (do grego ™τυμολογία, 
pelo lat. etymologia-m). O mesmo 
que etimologia: parte da gramática 
que estuda a origem e evolução das 
palavras. Formas: ethemollagia (VC, 
1). Contexto: «Em latim quer dizer per 
ethemollagia mar amargosso» (VC).

etéreo, adj. (do lat. aetherius, a, um, este 
de aether, éter). Atributo de um dos céus: 
céu etéreo. Formas: ethereo (VC, 2). 
Contextos: «o çeeo ethereo ou do aar 
ou das strellas dõde as aues se nomeã» 
(VC); «Agustinho destingue ou departe 
e faz tres çeeos. o primeiro do aar ẽ a 
qual as aues voã. e o segũdo he ethereo 
em que stã as strellas» (VC).

eternal, adj. (do lat. aeternale-m). Eterno; 
que dura sempre. Formas: eternaaes 
(TC, 1; VC, 86; EE, 7); eternaães (VC, 
1); eternal (S, 2; TC, 5; VC, 377; EE, 11); 
eternall (VC, 4). Contextos: «Porque 
dizem os doutores que penas do inferno 
nõ embargante seemdo eternaaes nõ 
som por isso todas iguaaes» (TC); 
«pooem o corpo e a alma em pena 
dos fogos eternaaes» (VC); «pera que 
teenhã cuydado dos beẽs spirituaaes e 
eternaaes» (EE); «Leixarõ logo o guaãço 
corporal por auerẽ os guãços eternaães» 
(VC); «Outra morte he eternal pera 
senpre» (S); «E he priuado da sua graça 
morrẽdo em aquel pecado perde a gloria 
eternal a qual Deus fez para o home» 
(TC); «merçee do guallardõ eternal» 
(VC); «foy reçebida no çentro da eternal 

claridade» (EE); nom podem escapar do 
tormento eternall» (VC).

eternalmente, adv. (de eternal + -mente). 
Eternamente;  sempre.  Formas: 
eternalmente (VC, 9; EE, 4); eternalmẽte 
(VC, 9; EE, 4). Contextos: «em quanto 
deus padre a predestinou eternalmente 
pera esta gloria e exalçamẽto» (VC); 
«deos começa de punir o pecador em 
este mundo pera que eternalmente seja 
punido» (EE); «E tomaae eternalmẽte 
o regno» (VC); «sejam cõ deos e cõ os 
anjos eternalmẽte consollados» (EE).

eternidade, subs. (do lat. aeternitate-m). 
Duração que não tem princípio nem fim. 
Formas: eternidade (VC, 40; EE, 11). 
Contextos: «porque ha eternidade em 
todo tempo he presente» (VC); «(som 
a ty de paz) nõ paz do peito nẽ paz de 
eternidade e pera sempre» (VC); «e os 
que a justiça ensynã a muytos como 
estrellas em perpetua eternidade» 
(EE); «Sayo des do começo dos dias da 
eternidade» (EE).

eterno, adj. (do lat. aeternus, a, um). Que 
não tem princípio nem fim. Formas: 
eterna (VC, 19; EE, 132); eternas (EE, 
4); eterno (VC, 27; EE, 23); eternos 
(EE, 4). Contextos: «e nos seja dada 
vida eterna» (VC); «conuem a sabermos 
mereçedor da vyda eterna» (EE); «se 
trauta das cousas de çima e eternas» 
(EE); «Aquello que se por deus faz 
eternal he assy como deus he eterno» 
(VC); «o verbo eterno que he entẽdido 
per a sayua» (VC); «pellos quaaes se 
leixam de fazer os beens spirituaaes e 
eternos» (EE); «nas pallauras da sancta 
escriptura que trautan dos prazeres 
eternos» (EE).

étnico, subs. (do grego ™θνικός, pelo 
lat. ethnicus, a, um). Gentio; pagão. 
Formas: ethnico (VC, 1); ethnicos 
(VC, 4). Contextos: «Ethnico se chama 
por gentio porque ethna em grego quer 
tãto dizer em latym como gente» (VC); 
«(porque os publicanos e os ethnicos) 
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.s. os peccadores gentijos fazem esto 
meesmo» (VC); «per o qual se amã os 
publicanos e ethnicos ou gẽtijos huũs aos 
outros» (VC).

eu, pron. pes. (do lat. ego). Pronome 
pessoal da 1.ª pessoa do singular e que 
designa aquele que fala para se referir 
a si próprio. Formas: eu (S, 90; TC, 
24; VC, 1599; EE, 364; HV, 84; RP, 4). 
Contextos: «nõ ffaziam as cousas como 
eu queria» (S); «nõ lhe conhescemdo os 
beneficios que del recebi e recebo em 
cada huũ dia nem me despoẽdo a hos 
merecer como eu poderia se eu quisese» 
(TC); «Eu som boo pastor» (VC); «eu 
vingarey a sua morte» (HV); «Eu som 
menor dos apostollos» (EE); «nõ podiã 
creer que eu podesse viuer e escapar» 
(RP); «mas eu rogo mujto que se nõ 
ponha» (RP).

eucaristia, subs. (do grego εÙχαριστία, 
pelo lat. eclesiástico eucharistia-m). 
Sacrifício de ação de graças; consagração 
do pão e do vinho na missa; a hóstia 
consagrada; a comunhão. Formas: 
eucarestia (C, 1); eucaristia (VC, 5; C, 
4); eucharistia (VC, 14); eucharistya (S, 
1); heucaristia (VC, 2); heucaristya (S, 
1); heucharistia (VC, 1). Contextos: 
«Os quaes sam: Bautismo, Cõfirmaçam, 
Penitençia, e vltima vnçã, e eucarestia» 
(C); «e os preeguadores os deuẽ mãteer 
cõ o pã sacramental da eucaristia .s. do 
corpo do senhor» (VC); «ante que filhe 
o sacramento da eucaristia que he corpo 
verdadeyro teu» (VC); «O septimo pã he 
o sacramẽto da eucharistia» (VC); «E 
por aquesto he stabellecido que se nõ de 
o sacramento da eucharistia com sangue 
no calez» (VC); «sse alguũ fezer vomito 
despois de tomada ha eucharistya» (S); 
«outorguame nunca ençujar a tua cara 
filhando indignamente o sacramento da 
heucaristia» (VC); «sse nom gardã a 
crisma e a heucaristya ssegũdo deuen» 
(S); «E por tanto aqueste sacramento he 
chamado heucharistia. que quer dizer 

boa graça» (VC).
eunuco, subs. (do grego εÙνοàχος, pelo 

lat. eunuchu-m). Homem castrado. 
Formas: enuchos (VC, 7); eunuco (VC, 
1). Contextos: «(ha hy huũs enuchos) 
dize lhe .s. castos» (VC); «som enuchos 
aquelles que se castrarõ por o regno 
dos çeeos» (VC); «segũdo se mostra do 
castrado ou eunuco seruidor da raynha 
Cãdaçe» (VC).

euvidor, subs. O mesmo que ouvidor. 
Formas: euuidores (VC, 1). Contexto: 
«deuem cessar e leixar de preeguar a 
palaura de deus aos euuidores se som 
ĩdignos» (VC).

evacuar, vb. (do lat. evacuare). Esvaziar; 
despejar; expelir. Formas: euacuar (S, 1; 
VC, 1); euacuaua (VC, 1); seja euacuado 
(VC, 1). Contextos: «Exsaminar quer 
dizer anichilar ou euacuar, depremer 
ou minguar» (S); «e depois minystra 
a beberajem ou purgua por euacuar a 
maa materia» (VC); «porque por a sua 
ensinãça sentiã que a ley se euacuaua 
e os seus guãços minguauã» (VC); «e 
seja euacuado e purguado o corpo do 
pecado» (VC).

evaguar, subs. (de evacuar). Acto ou 
efeito de evacuar; evacuação. Formas: 
euaguar (VC, 1). Contexto: «por o 
euaguar da voõtade» (VC).

evangelho, subs. (do grego εÙαγγέλιον, 
pelo lat. evangeliu-m). O livro ou os 
livros canónicos que contêm a vida 
e os ensinamentos de Jesus Cristo; a 
mensagem de Cristo; no Tratado de 
Confissom, refere-se ao clérigo que 
tem mandato institucional para ler o 
Evangelho na igreja. Formas: euãgelho 
(S, 12; TC, 1; VC, 177; EE, 344); 
ẽuãgelho (VC, 1); euãgelhos (TC, 1; 
VC, 15; HV, 1; C, 1; EE, 11); euamgelho 
(VC, 7; EE, 3); euamgelhos (EE, 1); 
euangelho (S, 7; TC, 1; VC, 114; EE, 
279); euangelhos (S, 2; VC, 10; EE, 12); 
euangelhus (TC, 1); euuãgelho (VC, 2); 
euuangelho (VC, 2); euuangelhos (VC, 
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1); evãgelho (S, 29); evãgelhos (S, 1); 
evamgelho (S, 2); evangelho (S, 20; C, 
1; EE, 1). Contextos: «segũdo diz Sam 
Lucas em o seu euãgelho» (S); «pouco 
se curã de fazer como diz o euãgelho» 
(TC); «a ello tem dada per publicaçam 
do sancto euãgelho» (VC); «Se iurou 
polos Sanctos euãgelhos ou per outro 
modo» (TC); «Clemẽte visitauaos 
ameude cõ cartas suas e ẽuiaualhes 
epistollas e euãgelhos que som creẽça 
da sancta ffe catolica e ẽformaçam das 
suas almas» (HV); «Hyde por todo ho 
mundo pregar ho euamgelho» (EE); «Ca 
nom emtendemos senpre as figuras dos 
euamgelhos aa letra» (EE); «Porque asy 
o disse ele no euangelho» (TC); «Antre 
toda as scripturas a principal he o 
euangelho» (VC); «E dalhe o liuro dos 
euangelhos por que entẽda ser pregoeyro 
e pregador do euangelho» (S); «Leese 
nos euangelhos o senhor teer resuscitado 
tres mortos» (EE); «segundo disse 
Ihesu Christo, de que da testimunhos 
eãt Matheus, aos uynte dous capitolos 
dos seus euangelhus» (TC); «e na ley 
do euuãgelho se lee que o poboo foy 
perseguido por os maaos juyzos» (VC); 
«Onde em outro lugar do euuangelho 
diz o senhor aos phariseos confusom 
e dampnaçom pera sempre sera a vos» 
(VC); «e os santos euuangelhos tractam 
algũas vezes com menos reuerençia que 
os liuros dos gentios» (VC); «e avijã de 
hyr preegar o evãgelho» (S); «e acabado 
despois de seu e uimento em a ley dos 
evãgelhos» (S); «E o que ha de dizer o 
evamgelho diz primeiramemte: dominus 
vobyscũ» (S); «Que no evangelho se nos 
denũçia ha vijnda do Rey dos çeeos» 
(EE).

evangelical, adj. (do lat. eclesiástico 
evangelicale-m). Relativo ao Evangelho; 
evangélico. Formas: euãgelicaaes (VC, 
1); euãgelical (VC, 4); euãgellical (VC, 
2); euangelical (VC, 5); euangellicaaes 
(VC, 1); euangellical (VC, 2). Contextos: 

«votã de guardar grandes cousas .s. os 
conselhos euãgelicaaes» (VC); «Aqui se 
começa o liuro terçeyro intitullado vida 
de Christo segũdo a hystoria euãgelical» 
(VC); «Senhor Jesu Christo que teueste 
por bẽ de nos chamar per a scriptura e 
doctrina euãgellical aa ffe catholica» 
(VC); «Foe tyrado e ordenado segundo 
ha ordem da estoria euangelical e 
entençam dos sanctos doutores» (VC); 
«foy consagrada com doões do spiritu 
sancto e euangellicaaes» (VC); «E 
porque razom se canta oje na ygreja 
aquella liçom euangellical» (VC).

evangélico, subs., adj. (do lat. eclesiástico 
evangelicus, a, um). Relativo ao 
Evangelho. Formas: euãgelica (VC, 
2; EE, 4); euãgellica (VC, 3; EE, 3); 
euangelica (VC, 3; EE, 2); euangelicos 
(EE, 1); euangellicos (EE, 1). Contextos: 
«ou da scriptura e da ley euãgelica» 
(VC); «dãdo a ley euãgelica que cõtem 
perfeyta justiça» (EE); «Da fim e 
proueito da scriptura euãgellica e da ffe» 
(VC); «e com grande clareza da verdade 
euangelica» (VC); «(mandamẽtos.) .s. 
euangelicos. (per nosso senhor Jhesu.)» 
(EE); «aos euangellicos julgando os seer 
dignos das riquezas celestriaaes» (EE).

evangelio, subs. O mesmo que evangelho. 
Formas: euãgelio (VC, 1). Contexto: 
«porque todallas obras de perfeiçõ que 
Christo jamais no euãgelio ensinou» 
(VC).

evangelista, subs. (do grego εÙαγγελιστής, 
o autor de um Evangelho). Título dos 
que escreveram os quatro Evangelhos; 
título por que é conhecido o apóstolo São 
João. Formas: euãgelista (TC, 1; VC, 
26; EE, 7); euãgelistas (VC, 17; EE, 6); 
euãgellista (VC, 8; EE, 1); euãgellistas 
(VC, 14; EE, 2); euamgelistas (VC, 1); 
euamgellista (VC, 1); euangelista (VC, 
14; EE, 12); euangelistas (VC, 8; EE, 
3); euangellista (VC, 14); euangellistas 
(VC, 15); euangilista (VC, 1); evãgelista 
(S, 1); evangelista (S, 2); evangelistas 
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(S, 5). Contextos: «Outrosy fornicio 
spritual segũdo diz sãt Ioã euãgelista 
no Apocalipsy pola sãcta eygreia» 
(TC); «E o euãgelista nõ faz mençõ do 
cordeiro. perque era offerta dos ricos» 
(VC); «o qual sermõ cõta cadahuũ dos 
euãgelistas per desuairadas guisas» 
(VC); «os quatro euãgelistas os quaaes 
screuerõ as pallauras e feitos de Christo» 
(EE); «Cada huũ euãgellista pos esta 
bẽ avẽturãça por primeira» (VC); «O 
euãgellista aquy falla de deus» (EE); «nõ 
enbarguando que os euãgellistas desto 
nõ façam declaraçom expressamente» 
(VC); «E que forma foy a daquella 
sentẽça nom he expresso nem declarado 
per os euamgelistas» (VC); «Nom 
porque o euamgellista o declara» (VC); 
«E outro euangellista falla do outro» 
(VC); «por tanto os euangellistas fallam 
algũas vezes da hora da terça e outras da 
hora de sexta» (VC); «se pubricano es 
podes seer feita euangilista» (VC); «son 
do evãgelista taa ly domde diz: accipite 
et mãducate» (S); «E en outro lugar o 
que huũ evangelista leixou suprioho 
outro» (S); «nom se acha que alguũ dos 
evangelistas disese estas palauras» (S).

evangelisteiro, subs. (de evangelista + 
-eiro). O livro com os Evangelhos. 
Formas: euuangelisteyro (VC, 1). 
Contexto: «em tanto que se aconteçesse 
de aueres de tomar ho euuangelisteyro 
que nõ o quejras fazer sem lauares 
primeiro as maãos» (VC).

evangelizar, vb. (do lat. eclesiástico 
evangelizare). Divulgar o Evangelho; 
doutrinar; anunciar e ensinar a palavra do 
Evangelho. Formas: euãgelizãdo (VC, 
1); euãgelizar (VC, 3); euãgellizã (VC, 
1); euangelizar (VC, 1); euangellizã 
(VC, 1); euangellizãdo (VC, 1); 
euangellizou (VC, 1); euuãgelizar (VC, 
1); euuangelizar (VC, 2). Contextos: 
«euãgelizãdo e dando nouas da sua 
vijnda» (VC); «mas aos homẽs he 
cometido o officio de euãgelizar» (VC); 

«os pobres euãgellizã» (VC); «fosse 
euangelizar e pubricar o regno de deus» 
(VC); «entende tu aquelles pobres que 
euangellizã que eram pobres de spiritu» 
(VC); «A ajnda traz em seu euangelho 
o dicto do angeo que euangellizãdo 
disse» (VC); «porque euangellizou a 
entrada do regno cellestrial que nunca 
fora ouuida» (VC); «Apremdã aquelles 
que querẽ euuãgelizar que primeiramẽte 
saibã meter o cãtaro no poço» (VC); «(e 
pera euuangelizar) s. denũciar booas 
cousas» (VC).

eversairo, subs. O mesmo que adversário. 
Formas: eversairo (S, 1). Contexto: 
«deue rrestitujr o vogado todos os 
dapnos que se siguirõ ao eversairo 
daquele a quẽ ajudaua» (S).

evers idade ,  subs .  O mesmo que 
adversidade. Formas: euersidade (VC, 
2); euersidades (VC, 2). Contextos: «nõ 
conhoce alguẽ quãto aproueitou saluo 
na euersidade» (VC); «e porque ningũa 
euersidade pode vencer os sanctos 
nẽ tirallos da caridade de Christo» 
(VC); «por que a virtude se mostra nas 
euersidades» (VC); «a luz alumea nas 
treeuas por que a virtude se mostra nas 
euersidades» (VC); «Os boõs homeẽs 
ajnda que sejam tocados das euersidades 
nom som pero dirribados mas em ellas 
se alegram e deleitã» (VC).

evertência, subs. O mesmo que advertência. 
Formas: evertẽçia (C, 1). Contexto: «se 
pecca comũmẽte por custume e nom 
quãdo algũa vez pera çertamẽto ou maa 
evertẽçia se nelle ẽcorre» (C).

evidência, subs. (do lat. evidentia-m). 
Qualidade do que é evidente; clareza. 
Formas: euidẽcia (VC, 1). Contexto: «E 
fazese esta deffamaçõ per o remordimẽto 
da cõsciẽcia ou a euidẽcia das obras ou 
per os ãjeos que nos acõpanhã» (VC).

evidente, adj. (do evidente-m, part. 
presente de evideri). Claro; visível; 
manifesto. Formas: euidente (VC, 7; 
C, 1; EE, 2); euidentes (S, 1; VC, 1); 
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euidẽte (VC, 5); euidẽtes (S, 1; VC, 
4); evidente (S, 1; C, 2); evidentes (S, 
1; C, 1); evydentes (S, 1). Contextos: 
«porque vijã euidente demonstraçom» 
(VC); «Esto se fez porque o millagre 
fosse mais euidente feito diãte de 
muytos» (EE); «E aymda outros dizem 
que abasta a fama cõ outras presunçõees 
euidentes» (S); «assy como vençidos e 
cõfusos per euidẽte e manifesta razom» 
(VC); «ssaluo sse fossem muy fortes 
e euidẽtes sinaees e presunçõees cõtra 
elle e o crime e acusaçom fose muy 
graue» (S); «se o feyto he tan evidente e 
tã apareçente que en algũa maneira non 
se pode ẽcobrir» (S); «peccam todos 
aquelles que sospeitam sem sinaaes 
evidentes alguum erro e pecado de seu 
prouximo» (C); «se fosen presunçõees 
tã evydentes que nõ se podese presumir 
o cõtrairo» (S).

evidentemente, adv. (de evidente + 
-mente). Com evidência. Formas: 
euidentemente (VC, 1); euidentemẽte 
(VC,  1) ;  euidẽtemẽte  (VC,  2) . 
Contextos: «Ou segundo outros dizem 
na cabeça porque aly se demostra as 
suas obras mais euidentemente» (VC); 
«Porque euidentemẽte declara a victoria 
que ouue Christo contra o dyaboo» 
(VC); «porque assy como elle mais 
euidẽtemẽte caera» (VC).

evimento, subs. O mesmo que avimento. 
Formas: e vimento (S, 1); euimẽto 
(S, 1); evinmẽto (S, 1); e uimento (S, 
1). Contextos: «ha virgen Maria pello 
e vimento da graça do spiritu ssancto 
foy ffeyta madre do filho de Deus» (S); 
«cubiçãdo o euimẽto de Jhesu Christo» 
(S); «Sam Johã teue antes do evinmẽto 
de Jhesu Christo que veeo aparelhar 
o caminho ãte delle» (S); «E estes 
confirmou e acabado despois de seu e 
uimento em a ley dos Evãgelhos» (S);.

evitar, vb. (do lat. evitare). Fugir a; 
esquivar-se; impedir; poupar. Formas: 
euitar (S, 4; C, 2; EE, 1; RP, 5); euitaras 

(RP, 1); euitarẽ (VC, 1); euitarmos (C, 1); 
euite (RP, 4); euitẽ (RP, 2); evitar (S, 1); 
evite (C, 1); evytar (S, 1); seẽdo evitados 
(S, 1); seer evitado (S, 1); ser evytado 
(S, 1). Contextos: «o peccado vinial 
nõ se pode de todo euitar» (EE); «toda 
multidom de pouoo e comunidade em tal 
tempo se deue de euitar» (RP); «e per 
esta mesma causa euitaras e esquiuaras 
todo ho fedor» (RP); «por euitarẽ outros 
malles mayores» (VC); «e aynda por 
euitarmos cõtendas e discordias dantre 
nos e as justiças seculares» (C); «E 
quãdo assi for que cõpanhia e ajũtamẽto 
de pouoo se euite» (RP); «Isso mesmo 
se euitẽ todos os fructos» (RP); «e podẽ 
evitar de rreçeber delles sacramẽtos» 
(S); «E assy mãdamos que todo abade 
e capelam evite de sua ygreja e ofiçios 
deuinos» (C); «Por o conselho podemos 
evytar e excussar os prijos que em este 
mũdo podẽ aquesçer» (S); «foron feytos 
por que seẽdo evitados ou alguũ nõ 
ouuindo ssuas misas» (S); «nen deue 
seer evitado» (S); «outros dizẽ quando 
quer que o saçerdote seja pecador e 
este en pecado mortal, que nõ deue ser 
evytado» (S).

evocação, subs. (do lat. evocatione-m). Ato 
ou efeito de evocar. Formas: euocaçam 
(EE, 1). Contexto: «regnãdo Augusto o 
qual foy assy chamado pella euocaçam, 
porque muyto manifestamente acreçẽtou 
o jnperio romaão» (EE).

ex, adv. O mesmo que eis. Formas: ex 
(VC, 336; C, 1; EE, 5); exme (VC, 2). 
Contextos: «Ex aquy agora craramente 
fallas e nenhuũ emxemplo dizes» (VC); 
«Ex aqui o teu rey vem» (VC); «ex 
a serua do senhor» (C); «Ex a serua 
do senhor seja feito a mĩ segũdo tua 
pallaura» (EE); «Exme eu aqui fazeeme 
o que a elle auees de fazer. Exme eu 
aqui» (VC).

exalçamento, subs. (de exalçar + -mento). 
Ato ou efeito de exalçar; exaltação; 
elevação. Formas: exalçamento (VC, 
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4; EE, 2); exalçamẽto (VC, 6; HV, 1; 
EE, 2). Contextos: «A oytaua causa por 
exalçamento dos elleitos quando virem 
em o seu senhor» (VC); «a exalçamento 
de nosso senhor Jhesu Christo» (EE); 
«se tu fosses feyta madre de deus por 
o teu exalçamẽto soomente e por o teu 
proueyto» (VC); «O diaboo promete 
exalçamẽto. e paga no tẽpo vindoyro 
abaixamẽto e despreso de sy» (VC); «a 
louuor de deus e exalçamẽto da sua santa 
ffe catholica» (HV); «Do exalçamẽto de 
uera cruz» (EE).

exalçar, vb. (do lat. exaltiare, por exaltare). 
Exaltar; tornar alto; elevar. Formas: eras 
exalçada (VC, 1); es exalçada (VC, 1); 
exaalçaste (S, 1); exalça (VC, 7); exalçã 
(S, 2; VC, 1); exalçada (VC, 7); exalçada 
he (VC, 1); exalçade (VC, 1; HV, 1; EE, 
2); exalçado (VC, 1; EE, 1); exalçãdoo 
(VC, 1); exalçãdoos (EE, 1); exalçados 
(VC, 3); exalçan (S, 1); exalçando (VC, 
1); exalçar (VC, 7); exalçara (VC, 2); 
exalçardes (VC, 1); exalçarõ (VC, 
1); exalças (VC, 1); exalçasse (VC, 
2); exalçaua (VC, 1); exalçe (VC, 3); 
exalcemos (VC, 1); exalçey (VC, 2); 
exalçey me (VC, 1); exalçou (VC, 14; 
EE, 1); exalçouse (VC, 1); eyxalçada 
(EE, 1); for exalçado (VC, 2); fores 
exalçada (VC, 1); forõ exalçados (VC, 
1; HV, 1); foy ẽxalçada (VC, 1); foy 
exalçada (VC, 2); foy exalçado (VC, 2); 
he exalçada (VC, 2); he exalçado (VC, 
2); see exalçada (VC, 1); seer exalçada 
(VC, 3); seer exalçado (VC, 4; EE, 1); 
seer exalçados (VC, 1); ser exalçado 
(VC, 1); sera eçalçado (VC, 1); seram 
exalçados (VC, 1); seras exalçado (VC, 
1); som exalçadas (S, 1; VC, 1); som 
exalçados (VC, 1); somos exalçados 
(VC, 1). Contextos: «segũdo a ley dos 
outros homẽs eras exalçada aa cadeira 
do saluador de todos» (VC); «tu que 
por o nosso es exalçada» (VC); «ou 
te exaalçaste ou ouueste vaã gloria 
por ellas» (S); «Aquelle magnifica ou 

exalça o senhor deus na bondade do 
qual o senhor he louuado» (VC); «e asi 
como algũs por fauor e afeiçã exalçã e 
hõrã asi por odio abayxan e deshonrram 
a outros» (S); «era louuada e exalçada 
per a mesajaria do ãgeo» (VC); «E 
exalçada he sobre os coros dos angeos e 
cõprido he em beẽs o seu desejo» (VC); 
«exalçade todallas gentes ao senhor. E 
exalçade todollos boos» (EE); «nõ ha 
alguũ mays exalçado» (EE); «de Christo 
murmurauã exalçãdoo cõ louuores» 
(VC); «ou exalçãdoos ẽ gloria» (EE); 
«elles forom ao depois exalçados» 
(VC); «Ho .xiij. que exalçan e hõrran 
a alguũs monjes e rreligiosos» (S); «e 
assy o fez louuando e exalçando deus 
que o saara» (VC); «Grande e feruemte 
desejo poys seja o nosso de exalçar nossa 
ffe» (VC); «Atees quando se exalçara e 
ensoberuescera o meu imijgo cõtra my e 
sobre my» (VC); «(Quando exalçardes.) 
.s. na cruz (o filho do homem)» (VC); 
«mas muyto mais altamẽte o acreçentarõ 
e exalçarõ» (VC); «e tu te exalças 
deus se somete aos homẽs» (VC); «e 
que quanto se mais exalçasse tanto 
mais pereçesse e pecase» (VC); «Item 
porque nom pareçesse que Christo 
exalçaua os seus parentes carnaaes» 
(VC); «por tal que se nõ exalçe alguẽ 
soberuosamẽte» (VC); «em aquesta 
festa notauel da bẽauenturada virgẽ 
sua madre o exalcemos cõ hymnos 
e canticos» (VC); «tanto quanto 
me exalçey jndignamẽte das cousas 
mjntirosas» (VC); «exalçey me e soom 
abaixado e ajnda toruado» (VC); «como 
Moyses exalçou ha serpente» (EE); 
«Exalçouse com alegria o meu spiritu 
em deus minha saude» (VC); «Paz dos 
çeeos e eyxalçada gloria» (EE); «se eu 
for exalçado e aleuãtado da terra» (VC); 
«quando fores exalçada a aueres a sua 
bẽauenturada visom» (VC); «mujtos forõ 
exalçados no amor de Jhesu Christo» 
(HV); «Mais foy senhora em a sua 
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assumpçom quando foy exalçada sobre 
os choros dos amgeos» (VC); «empero 
creamos que ella he exalçada e asumpta» 
(VC); «e see exalçada aa deestra de 
deus» (VC); «como dizes tu neçesareo 
he seer exalçado o filho da virgẽ» 
(EE); «stam alçados per apetito de seer 
exalçados e acreçentados» (VC); «como 
por Christo ser exalçado» (VC); «(sera 
eçalçado) no outro mũdo» (VC); «e se os 
humildosos som emgeitados em aqueste 
mũdo seram exalçados nos çeeos» (VC); 
«as molheres som exalçadas e postas em 
honrra pellas dinidades dos maridos» 
(S); «e em o qual e per o qual somos 
geerados ẽ graça. e per o qual somos 
exalçados e metidos em gloria» (VC).

exaltação, subs. (do lat. exaltatione-m). 
Ato ou efeito de exaltar; elevação. 
Formas: exaltaçõ (VC, 4); exaltaçom 
(VC, 3). Contextos: «O crucificamẽto 
de Christo he chamado exaltaçõ: por que 
o seu corpo foy aleuãtado ẽ a cruz como 
pẽdõ» (VC); «e da exaltaçõ da natureza 
humanal» (VC); «e bẽauenturado dia 
de tam preclara exaltaçom» (VC); «Que 
nos aproueitara a nos a tua gloriosa e 
bemauenturada exaltaçom?» (VC).

exaltamento, subs. (de exaltar + -mento). 
Ato ou efeito de exaltar; exaltação. 
Formas: exaltamento (C, 1). Contexto: 
«Item ho exaltamento da cruz» (C).

exaltar, vb. (do lat. exaltare). Tornar alto; 
elevar; elogiar. Formas: exaltar te ey 
(VC, 1); exaltou (VC, 2). Contextos: 
«Exaltar te ey eu senhor porque me 
reçebeste» (VC); «a qual exaltou muyto 
a grãde dignidade de perrogatiua» (VC); 
«por a qual cousa deus o exaltou» (VC).

exame, subs. (do lat. examine-m). Ato de 
examinar; análise; inspeção. Formas: 
exame (VC, 22; C, 1). Contextos: «nom 
se fara exame nem escoldrinhamento» 
(VC); «E nom se faz aly o exame per dar 
tempo de cuydar e deliberar» (VC); «se 
no exame nõ forẽ achados autos» (C).

examinação, subs. (do lat. examinatione-m). 

Ato de examinar; exame; inspeção. 
F o r m a s :  e x a m i n a ç õ  ( V C ,  7 ) ; 
examinaçom (VC, 2); exsaminaçom 
(S, 1). Contextos: «demandarẽ juyzo 
de examinaçõ» (VC); «cõ poderio de 
estremar em examinaçõ da causa ou 
do feyto» (VC); «complidoira cousa e 
proueitosa por examinaçom e prouaçom 
dos outros» (VC); «Como se dissesse 
se auonda vossa examinaçom» (VC); 
«paresçeria ser dobrada exsaminaçom e 
seria materia de error» (S).

examinar, vb. (do lat. examinare). Observar; 
inspecionar; submeter a exame; refletir. 
Formas: auia examjnado (S, 1); examinã 
(VC, 1); examinada (VC, 1; EE, 1); 
examinadas (VC, 1); examinado (S, 1); 
examinãdo (VC, 1); examinados (VC, 
1); examinamdose (VC, 1); examinamos 
(VC, 1); examinando (EE, 1); examinar 
(S, 1; VC, 4); examinara (VC, 1); 
examinarõ (VC, 1); examinasse (VC, 
1); examinassem (VC, 1); examinauam 
(VC, 1); examine (VC, 2); examinẽ (VC, 
1); examiney (VC, 1); examinou (VC, 
1); examinouo (VC, 1); exsaminar (S, 
1); exsaminarsse (S, 1); foy examinado 
(VC, 1); he examinado (VC, 1); seer 
examinada (VC, 1); seer examinado 
(VC, 3); seerẽ examinados (VC, 1); seja 
examinado (S, 1); sejam examinados 
(C, 2); serã examinados (VC, 1); serem 
examinados (C, 1). Contextos: «Ho 
ssegũdo he difinir e determinar o que 
primeiramẽte auia examjnado» (S); 
«e como examinã e pregũtã e se era 
verdade que se chamaua de deus filho» 
(VC); «E depois enuiarom elles a causa 
examinada e contada ao adeantado do 
emperador Cesar» (VC); «as suas fallas 
erã ouuidas e examinadas» (VC); «e 
deue ser primeiramẽte examinado» 
(S); «nõ respondeo cousa cuydando 
em sy meesma e examinãdo aquello 
que lhe era dito» (VC); «som muy 
streytamẽte examinados» (VC); «E 
o apostollo diz. proue o homem sy 
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meesmo examinamdose» (VC); «Ca nos 
examinamos o seu feito com dilligencia 
e achamollo digno de morte» (VC); 
«examinando com diligencia a propia 
consçiençia e emmendandoa» (EE); 
«O primeiro effecto perteçe ao juizo 
de examinar e disçernir quẽ deue ser 
legado e absolto» (S); «e outro em outra 
mas jũtamẽte examinara todo o mũdo» 
(VC); «ajnda que o bem examinarõ 
achassem causa porque deuesse morrer» 
(VC); «Aadur seria alguũ de vos se vos 
eu examinasse e pesasse em querẽdo cõ 
dilligençia vossos feitos» (VC); «leixãdo 
os que examinassem seu feito» (VC); 
«Porque elles examinauam os feitos 
que perteençiam aos judeos segundo 
sua husança» (VC); «poendo ante elle a 
sua cõsciẽcia que a examine» (VC); «he 
que primeiramente se prouẽ e examinẽ 
no tempo da acçõ» (VC); «depois que 
o examiney bẽ» (VC); «E por tanto o 
bispo o examinou e preguntou dambas 
aquestas cousas» (VC); «Paramentes 
como Christo cometendo a Pedro o 
officio pastoral examinouo tres vezes do 
amor que lhe auia» (VC); «Exsaminar 
quer dizer anichilar ou euacuar, depremer 
ou minguar segũdo diz o apostolo» (S); 
«e aquella palaura desçendit nõ seja 
outra coussa saluo exsaminarsse ou 
minguarse» (S); «maliciosamẽte foy 
examinado e julguado per os maaos 
juizes» (VC); «e demostre que he 
examinado e prouado» (VC); «como se 
ante o juiz Christo deue seer examinada» 
(VC); «e pera teus pecados seerẽ 
examinados cõ mayor dilligẽcia» (VC); 
«qual quer que entrar a reçeber ordẽ que 
non seja examinado ou chamado» (S); «e 
como sejam examinados ao reçeber das 
hordẽs» (C); «Emtõ serã examinados 
e todas cousas bẽ escutadas do tẽpo 
que viuemos» (VC); «quando vierem 
ante nos ou nosso uigairo pera serem 
examinados» (C).

exceder, vb. (do lat. excedere). Cometer 

excessos; ir além de; superar; ultrapassar. 
Formas: excede (S, 1); exçede (S, 2); 
exçeden (S, 1); exçeder (S, 1); excedia 
(VC, 1). Contextos: «A terçeira quando 
alguũ excede em comer e beber mais 
do que deue» (S); «quãdo omẽ exçede 
do que deue fazer» (S); «Em estas e 
em outras muytas coussas exçeden os 
bispos e arçebispos» (S); «nõ cobiçar 
cousa de que omẽ se posa arrepẽder nẽ 
exçeder a rregra do tẽperamẽto» (S); «e 
que excedia em poder e virtude todollos 
homẽs. e todallas criaturas» (VC).

excelência, subs. (do lat. excellentia-m). 
Qualidade do que é excelente; elevação; 
superioridade. Formas: exçelẽçia (S, 2); 
excelencia (VC, 1); excelençia (EE, 1); 
exçelençia (S, 9; C, 1; EE, 1); excellẽcia 
(VC, 11; EE, 2); excellẽçia (EE, 1); 
exçellẽcia (EE, 1); exçellẽçia (EE, 1); 
exçellẽçia (VC, 2); excellẽcias (VC, 
1); excellemcia (VC, 1); excellencia 
(VC, 32; EE, 1); excellençia (VC, 2); 
exçellencia (VC, 1; EE, 1); exçellençia 
(EE, 2); excellencias (VC, 2). Contextos: 
«por que mais espeçialmẽte resplandesca 
a sua exçelẽçia em os sanctos por gloria» 
(S); «A sexta excelencia he ajnda que 
ham em aquesto desterro» (VC); «E 
huũ meesmo don da ha huũ com mayor 
excelençia que a outro» (EE); «Ca aynda 
que ẽ cada huũ seja apetito de propia 
exçelençia» (S); «deue e he razõ que 
tenha excellẽcia sobre os outros corpos 
em aquesto» (VC); «e a excellẽçia de 
outro custumasse comuũmente» (EE); 
«pella exçellẽçia da sabedoria» (EE); 
«e aquesto por as suas grandezas e 
excellẽcias» (VC); «porque o corpo 
de tamta nobreza e excellemcia se 
trautaua assy como huũa caaueyra vil» 
(VC); «e te leue a excellencia da sua 
ascensom aleuantada sobre todallas 
ordeẽs amgellicaaes» (VC); «e por 
conseguĩte demostrou a exçellencia de 
Christo» (EE); «ouuindo a saudaçom 
de tãta exçellençia toruouse» (EE); 
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«ca ella he louuada e preeguada per as 
diuinaaes e ãgellicaaes excellencias e he 
dos prophetas denũciada» (VC).

excelente, adj. (do lat. excelente-m). 
Que é de qualidade superior. Formas: 
exçelente (S, 4; EE, 1); exçelẽte (S, 
4; EE, 1); excellente (VC, 13; EE, 8); 
exçellente (VC, 2; EE, 3); excellentes 
(VC, 2); excellẽte (VC, 6; EE, 1); 
exçellẽte (VC, 1; EE, 1); excellẽtes (VC, 
2; EE, 1). Contextos: «este sacramento 
he mais exçelente que todolos outros» 
(S); «Deues saber que o pater noster he 
oraçõ espeçial e mays exçelẽte que outra 
algũa» (S); «Se quer ao rey como a mais 
excellente» (EE); «da muy exçellente 
ordem da cartuxa em Argẽtina» 
(VC); «pera demostrar em elle obras 
excellentes» (VC); «vijnhã cõ elle a veer 
aquella muj excellẽte filha sua madre 
do senhor» (VC); «A exçellẽte e sobida 
sçiençia» (EE); «porque mostrasse hy 
obras mais excellẽtes» (EE).

excelentemente, adv. (de excelente + 
-mente). De modo excelente. Formas: 
excellentemẽte (VC, 1). Contexto: 
«porque o amar excellentemẽte nom 
conheçe senhor» (VC).

excelentíssimo, adj. (do lat. excellentissi-
mus, a, um). Superlativo de excelente: 
muito excelente. Formas: excellen-
tissima (EE, 1); excellentissimo (VC, 
1). Contextos: «Responde se primeiro 
pella humildade excellentissima que 
ouue» (EE); «deue trazer aa memoria 
quã excellentissimo amor nos mostrou 
Christo» (VC).

excelso, adj. (do lat. excelsus, a, um). 
Elevado; alto. Formas: exçelsa (VC, 
1). Contexto: «os ladinhos chamam ao 
sicomoro aruor exçelsa que quer dizer 
alta a qual ha melhor pareçer» (VC).

excepção, subs. (do lat. exceptione-m). Ato 
ou efeito de exceptuar; desvio de uma 
regra geral. Formas: excepçõ (VC, 1). 
Contexto: «porque aqui he feita excepçõ 
essencial e nõ pessoal» (VC).

excepto, adj. do lat. exceptus, a, um, part. 
passado de excipere, tirar de). Que é 
exceptuado; excluído. Formas: excepta 
(VC, 2). Contextos: «Maria pois excepta 
e fora he dalgũas cousas geeraaes» (VC); 
«Eu creeo que esta festa que cellebramos 
da asumpçom he contada por singullar e 
excepta» (VC).

excesso ,  adj .  (do lat .  excessu-m) . 
Desmando; desregramento; exagero. 
Formas: exceso (VC, 1); excesso (VC, 
2); exçesso (VC, 4); exçessos (VC, 3; 
C, 3). Contextos: «ou seruo comprado 
e posto em poder daquelles e por alguũ 
exceso castiguado e pugnido per elles» 
(VC); «Guardar se de menos prezar a 
Christo a qual cousa significa Jorã que 
quer dizer excesso» (VC); «E marauilho-
so excesso e sobreauõdança de caridade 
e amor mostrou quando em fim amãdo 
os seus com tam doçe consollaçom os 
confortaua em bem» (VC); «E entendẽdo 
elle o escarneho do dyaboo fez peenden-
ça deste exçesso» (VC); «mas fezeo por 
ensinar a nos outros que gemamos por 
os nossos exçessos e por os peccados dos 
outros» (VC); «que nehuum corregedor 
nem meirinho nẽ juiz sagral nõ conheça 
dos exçessos dos clerigos» (C).

excilente, adj. O mesmo que excelente. 
Formas: excilente (TC, 1). Contexto: 
«De todalas criaturas nõ ha hy mays 
nobre nem mays excilente que o homẽ» 
(TC).

excitar, vb. (do lat. excitare). Estimular; 
inflamar. Formas: excitãdo (VC, 1); 
excitar (VC, 1). Contextos: «E a quarta 
cousa que faz he que alegra os discipollos 
excitãdo em elles prazer dedẽtro» (VC); 
«e a deuoçõ da quelles que os veẽ por os 
excitar e demouẽ ha ella» (VC)

excludir, vb. (do lat. excludire). Excluir; 
pôr de lado; afastar. Formas: exclude 
(VC, 1). Contexto: «E nõ se exclude 
por esto» (VC).

exclusivo, adj. (do lat. medieval exclusivus, 
a, um, este de exclusus). Que exclui. 
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Formas: exclusiua (VC, 1). Contexto: 
«nõ se pooẽ aqui exclusiua: mas 
inclusiua» (VC).

excluso, adj. (do lat. exclusus, a, um, part. 
passado de excludere). Deixado de fora; 
excluído. Formas: exclusas (VC, 1). 
Contexto: «ergo assy como as molheres 
nõ som exclusas da saluaçom» (VC).

excominhão ,  subs.  O mesmo que 
excomunhão. Formas: dexcominhom (S, 
1); dexcominhon (S, 2); dexcomynhon 
(S, 2); excominhom (S, 1); excominhon 
(S, 1). Contextos: «Aceçe algũas 
vezes que dam cartas dexcominhom 
cõtra os que furtã» (S); «O segundo 
en ha sentença dexcominhon posta por 
ho dereito en aquelles cassos en os 
quaees pode abssoluer» (S); «tornaria 
ẽ a sentença dexcomynhon en que 
premeiramente estaua» (S); «emcorria 
en sentemça de excominhom» (S); «pede 
que ha excominhon seja denũçiada 
publicamente» (S).

excomungado, subs. (do lat. eclesiástico 
excommunicatu-m). Pessoa a quem 
foi aplicada a excomunhão canónica. 
F o r m a s :  e x c o m ũ g a d o  ( S ,  1 ) ; 
excomũgados (S, 3); excomungado (S, 
1); excomungados (VC, 1). Contextos: 
«e aynda ao excomũgado deue seer dada 
esmola pera sustentamento da vida» 
(S); «E ẽ outro logar os themerossos 
increos e excomũgados e homeçidas 
e fornicadores e ydolatres» (S); «ou 
chaman aos excomũgados que venhan 
ouuir as missas» (S); «defende que os 
excomũgados ou emtredictos» (S); «ho 
suspenso nen ho excomungado nen 
ho entredyto nom deue rreçeber este 
sacramemto» (S); «Assy como alguũs 
excomungados hereticos se ateruiã de 
affirmar» (VC).

excomungar, vb. (do lat. esclesiástico 
excommunicare). Separar da comunhão 
dos fiéis; privar, por sentença eclesiástica, 
do uso dos sacramentos. Formas: 
dexcomũgar (S, 1); excomũgar (S, 1); 

excomũgou (S, 1); excomũguado (VC, 
1); excomungar (S, 1); excomungou 
(S, 1); fosse excomũgado (S, 1); foy 
excomũgado (S, 2); he excomũgado 
(S, 3); he excomungado (S, 1); son 
excomungados (S, 1). Contextos: «e 
de toda sẽtẽça dexcominhon posta 
por ho dereito ou por ho perlado que 
aja poderio dexcomũgar» (S); «nõ 
deue dar mas cartas nẽ excomũgar» 
(S); «deue o saçerdote ẽuialo aaquelle 
que o excomũgou que o absolua» 
(S); «que maldito e excomũguado 
fosse elle se o conhoçia» (VC); «como 
ho rrector e cura pode excomungar 
ao parrochiano que nom sse quisser 
confessar» (S); «e se absolua de aquelle 
que ho excomungou ou que haja poder 
de o absoluer da escominhõ» (S); «se 
fosse excomũgado por manifesta ofenssa 
ou por poeer mãaos yradas no clerigo 
ou por ssacrilegio» (S); «E quando 
alguũ que foy excomũgado en artijgo da 
morte ou de neçesidade foy absolto por 
simplez saçerdote» (S); «ho clerigo que 
he excomungado solempnemẽte» (S); 
«polla qual son excomungados elles e 
os que os seguẽ» (S).

excomunhão, subs. (do lat. eclesiástico 
excommunione-m). Separação da 
comunhão dos fiéis; privação, por 
sentença eclesiástica, do uso dos 
sacramentos. Formas: excomunham 
(VC, 2); excomunhõ (VC, 2; C, 
1); excomunhom (VC, 2; EE, 1); 
excõmunhom (VC, 1); excomunhoões 
(SG, 1). Contextos: «E esto significa 
a excomunham a qual deue aproueitar 
como meezinha e cura feita per cauterio 
de fogo» (VC); «tal excomunhõ e sentẽça 
tem virtude e força» (VC); «Heresia. 
Excomunhõ mayor» (C); «E nom o 
cõtes cõ os outros proximos nẽ jrmaãos: 
mas seja apartado da comunhom dos 
fiees per excomunhom» (VC); «nõ he 
obrigado outra vez pedir absoluiçom da 
excomunhom» (EE); «todas as cousas na 
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sancta ygreja. e ajnda excõmunhom som 
a fim e por tal que os homẽs sejam feitos 
jrmaãos e amigos» (VC); «Sumario das 
graças, doaçoẽs liberdades deffesas 
censsuras excomunhoões e jmtredictos» 
(SG).

excomunicação, subs. (do lat. eclesiástico 
excommunicatone-m). O mesmo que 
excomunhão. Formas: excumunicaçoões 
(EE, 1). Contexto: «se faz absoluer de 
todas as excumunicaçoões e pecados» 
(EE).

excusação, subs. O mesmo que escusação. 
Formas: excusaçam (C, 1); excusaçõ 
(VC, 3); excusaçom (VC, 1; EE, 
2). Contextos: «sem outra nehuuã 
excusaçam hos façam bautizar» (C); 
«por tal que elles leixassem causa pera 
os judeus nõ auerẽ excusaçõ» (VC); «e 
por excusaçõ dos boõs quando acõteçe 
que antre elles ha alguũ maao» (VC).

excusar, vb. O mesmo que escusar. 
Formas: excusa (VC, 1); excusa nos 
(VC, 1); excusar (S, 2); excusarsse (S, 
1); excussar (S, 2); excusse (S, 1); son 
excusadas (S, 1); ssomos excussados (S, 
1). Contextos: «porque per a ffe se salua 
o homẽ quando o excusa o artigoo da 
necessidade» (VC); «te roguamos excusa 
nos do que tememos» (VC); «nõ querẽdo 
saber por me excusar por preguiça 
de booa obra» (S); «e non palrrar nen 
encobrir nen colorar por maneira de 
excusarsse» (S); «e por excussar a pena 
que lhe daria se sse confessou ha elle» 
(S); «por que nen huũ non sse excusse 
por ynoramçya» (S); «alguũas pesoas 
ha hy que son excusadas de jejuũar» 
(S); ca por ella ssomos excussados de 
tenptaçõ» (S).

execução, subs. (do lat. exsecutione-m). 
Ato ou efeito de executar; realização; 
acabamento. Formas: execuçã (VC, 
1); execuçam (C, 1); execuçan (C, 
1); execuçõ (VC, 16; HV, 3; EE, 2); 
execuçom (S, 2; VC, 5); execuçoões 
(VC, 1; HV, 1); exequçoões (SG, 1); 

exucuçon (S, 2); exuqueçõ (S, 1). 
Contextos: «E per execuçã daquella 
sentẽça sera per os angeos que sam os 
apanhadores e colhedores» (VC); «e ser 
per elles ou per cada huũ delles dada a 
execuçam debita e que obedeçera ao 
vigairo» (C); «e dam aazo como nõ 
ajam execuçan deuida» (C); «porque 
os çidadaãos a dessem a execuçõ» 
(HV); «regna por execuçõ de justiça» 
(EE); «deue ser suspenso da execuçom 
das taees hordeẽs» (S); «E outros som 
mãcos e çopos em a execuçom da 
maa voõtade» (VC); «e com outros 
petitorios e execuçoões ou peytas 
jndiuidas» (VC); «e depois que fossem 
leuadas as execuçoões onde o emperador 
teuesse por bẽ fora de Roma» (HV); 
«Som juizes e executores apostolicos 
destas scumunhoões e exequçoões 
dellas» (SG); «elles aposeron depois 
en exucuçon» (S); «rreçebe o carater e 
ordẽ, mas a exucuçon non» (S); «rreçebe 
a ordẽ e exuqueçõ» (S).

executar, vb. (do lat. medieval executare, 
freq. de exsequi). Levar a efeito; 
efetuar; fazer. Formas: executa (VC, 
1); executãdo (VC, 2); executar (VC, 
4); executara (VC, 1); executarẽ (VC, 
1); executarõ (VC, 1); exsecutauã (VC, 
1). Contextos: «porque todas cousas que 
som do padre executa com dilligẽçia e a 
sua voontade» (VC); recebeo cõ reuerẽça 
obedeçẽdo e executãdo» (VC); «por 
sollamẽte executar justiça ẽ dar sentẽças 
ou julguar» (VC); «executara a sentença. 
e envoluera os pecadores e lançallos ha 
no inferno» (VC); «e pera executarẽ 
som fracas» (VC); «E os gentyos que 
o fezerom e executarõ per obra» (VC); 
«ministrauã e exsecutauã aquello» (VC).

executivo, adj. (do lat. tardio exsecutivus, a, 
um). Ativo; agitado. Formas: executiuas 
(VC, 1); executiuo (VC, 1). Contextos: 
«per a qual se entendẽ as potencias 
mouidiças e executiuas» (VC); «Onde 
lhe deu poderio de julguar .s. de fazer o 
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juizo executiuo» (VC).
executor, subs. (do lat. exsecutore-m). 

Aquele que executa; encarregado de 
aplicar a justiça. Formas: executor 
(VC, 3); executores (SG, 1; EE, 1). 
Contextos: «Ca eu soomẽte som 
mynistrador e executor da justiça» 
(VC); «aquelle juiz ou executor da 
justiça que ho condempna» (VC); 
«Som juizes e executores apostolicos 
destas scumunhoões» (SG); «os anjos 
executores da diuina justiça» (EE).

exemplar, vb. (de exemplo + -ar). Dar o 
exemplo; dar como exemplo. Formas: 
exemplar (VC, 2); exẽplada (VC, 1); 
exẽplados (VC, 1); exẽplar (VC, 1); 
exẽplauã (VC, 1). Contextos: «e por o 
meu amor e por guardar a minha doctrina 
e ha exemplar» (VC); «Terçeiramẽte de 
se quererẽ demostrar e exemplar em 
aquello que diz» (VC); «e por o meu 
amor e por guardar a minha doctrina e 
ha exemplar» (VC); «e que fosse mais 
exẽplada na memoria de todos» (VC); 
«Somos daqui ensinados que quãdo 
fezermos alguũs beẽs a algũas pessoas 
que nõ cobijçemos de seer louuados e 
exẽplados» (VC); «tanto mais o auiã 
de exẽplar e deuulguar» (VC); «(tanto 
deuulgauã elles mais) exẽplauã o seu 
louuor e gloria» (VC).

exemplificar, vb. (do lat. medieval 
exemplificare). Explicar com exemplos. 
Formas:  sera exẽplificado (VC, 
1). Contexto: «ẽ aquelle dia sera 
exẽplificado presente todo o mũdo que 
o veera» (VC).

exemplo, subs. (do lat. exemplu-m). Toda 
a qualidade ou ação susceptível de ser 
imitada; modelo. Formas: exemplo (S, 
2; TC, 1; VC, 193; EE, 6); exemplos (VC, 
51; EE, 1); exenplo (VC, 8); exenplos (S, 
1; VC, 1); exẽplo (S, 1; TC, 3; VC, 328; 
EE, 8); exẽplos (VC, 65). Contextos: «A 
nona que de exemplo de boa vida e fama» 
(S); «e em esto deuem de tomar exemplo 
os que teem a seus padres uiuos» (TC); 

«por dar exemplo aos meestres» (VC); 
«elle he exemplo verdadeyro de todollos 
beens» (EE); «e ẽ todo lugar nos poõe 
exemplos de sua misericordia» (VC); 
«ca mays acomselham os exemplos que 
as palauras» (EE); «seer prouocados e 
inclinados per aquesto exenplo» (VC); 
«assy como pregaçõees e boos exenplos 
e coussas santas» (S); «dar mao exẽplo 
per que outros se escãdalizẽ» (S); 
«Exẽplo uos dou eu que asy como eu 
faço que asy aiades uos de fazer» (TC); 
«de boa voontade auemos de participar 
os exẽplos dos sanctos» (VC).

exempro, subs. O mesmo que exemplo. 
Formas: exempro (VC, 1); exẽpro 
(VC, 4); exẽpros (VC, 1). Contextos: 
«segũdo Beda nos leixou exempro de 
paciẽcia» (VC); «Moralmẽte se expõe 
este exẽpro do homẽ que depois de graça 
de peẽdençia torna a yr per negrigẽçia» 
(VC); «nõ veja em estas cousas al saluo 
exẽpros de esperãça e de peẽdẽça» (VC).

exento ,  adj. O mesmo que isento . 
Formas: exẽtos (S, 1); exsemtos (S, 1). 
Contextos: «Ho sexto que son exẽtos 
de toda jurdiçã seglar» (S); «O .xl. que 
inpugnã e som contrayros aos exsemtos 
contra justiça» (S).

exéquias, subs. (do lat. exsequias). 
Cerimónias fúnebres. Formas: exequeas 
(S, 2); exequias (VC, 9; EE, 1); exsequias 
(C, 1). Contextos: «asi como o saçerdote 
que faz as exequeas pellos finados ẽ a 
ygreja e diz as missas e orações» (S); 
«assy como se fezessemos as exequias 
de Christo morto» (S); «antijgamẽte 
aas exequias eram chamados os taaes» 
(EE); «A seitima he soterrar os mortos 
e acõpanhallos ẽ suas exsequias e 
sepulturas» (C).

exercício, subs. (do lat. exercitiu-m). 
Ato de exercer ou exercitar; atividade. 
Formas: exercicio (VC, 33; EE, 5); 
exerciçio (VC, 5; EE, 2); exerçicio 
(VC, 3); exerçiçio (S, 3; VC, 5; EE, 
2); exercicios (VC, 6); exerçicios (VC, 
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2); exerçiçios (VC, 1). Contextos: «se 
mouerã do exercicio da bõa obra ao studo 
de oraçõ e cõtẽplaçõ» (VC); «por razom 
e liure aluidro refreeandose do exerciçio 
do pecado» (EE); «mas per conthinuado 
exerçicio de santos pensamentos» (VC); 
«ãtes he para vsso e exerçiçio que he ẽ 
maa significaçom» (S); «ajnda que os 
exercicios das virtudes no começo sejam 
amargosos» (VC); «atormẽtandose cõ 
ageolhamẽtos e cõ outros exerçicios 
muytos esta toda a nocte» (VC); «e nõ 
ham reçeo de despenderem todo seu 
tẽpo e todos seus feitos em os beẽs e 
em aquelles exerçiçios o perdem» (VC).

exercitação, subs. (do lat. exercitatione-m). 
Ato ou efeito de exercitar; exercício; 
atividade; prática. Formas: exercitaçõ 
(VC, 1) ;  exerçi tações (VC, 1) ; 
exercitaçom (VC, 2); exercitaçoões (VC, 
1). Contextos: «e que cousa nos ha de 
tolher pera auermos exercitaçõ e trabalho 
ẽ ella» (VC); «mas as exerçitações da 
alma deuẽ seer acreçẽtadas» (VC); «e 
a sancta e casta exercitaçom» (VC); 
«as sotiis spirituaaes exercitaçoões e 
pequenas dos contẽplatiuos» (VC).

exercitar, vb. (do lat. exercitare). Exercer; 
praticar; cultivar. Formas: era exercitado 
(VC, 1); esta exerçitado (EE, 1); 
excercita (VC, 1); exercita (VC, 5; EE, 
1); exerçita (VC, 2; EE, 1); exerçitã (VC, 
1); exerçitaae vos (VC, 1); exercitaaevos 
(VC, 1); exercitada (VC, 1); exercitadas 
(VC, 1); exercitado (VC, 1); exercitãdo 
nos (VC, 1); exerçitãdo se (VC, 1); 
exercitados (VC, 1); exercitam (VC, 
1); exercitando (VC, 2); exerçitando 
me (VC, 1); exercitando te (VC, 1); 
exercitandose (VC, 1); exercitar (VC, 
6); exercitar se (VC, 1); exerçitar se (VC, 
1); exercitarẽ (VC, 1); exerçitarẽ (VC, 
1); exercitares (VC, 1); exercitarmos 
(VC, 1); exercitarmos nos (VC, 1); 
exercitarse (EE, 1); exercitassem (VC, 
1); exercitate (VC, 1); exercitauam 
(EE, 1); exercite (VC, 1); exerçitemos 

(VC, 1); seer exercitado (VC, 1); 
seer exercitados (VC, 1); seermos 
exercitados (VC, 1); seja exerçitado 
(VC, 1). Contextos: «mas por quanto 
pareçe que era exercitado por tanto 
steue firme e soportou todallas pellejas 
e cõbates» (VC); «esta exerçitado ho 
desejo do boõ homem» (EE); «per os 
quaaes a presente ygreja millitãte se 
excercita e husa» (VC); «o homẽ depois 
do perdon dos pecados non se exercita 
em bem obrar» (EE); «este euãgelho he 
dicto cõtra os phariseus auarentos que 
zombam do senhor que os exerçita a 
dar esmollas» (VC); «se entẽdẽ aquelles 
que se exerçitã a çerca das obras da 
misericordia» (VC); «exerçitaae vos no 
caminho do trabalho» (VC); «jrmaãos 
meus exercitaaevos quanto poderdes» 
(VC); «porque em ellas he ja custumada 
e exercitada» (VC); «forõ em elle feitas 
e exercitadas» (VC); «Certas se o 
bẽauẽturado Job nõ fora primeiramẽte 
bẽ exercitado e ẽsayado ẽ soportar 
algũas paixoões» (VC); «Terceyramẽte 
exercitãdo nos em elles» (VC); «mas 
exerçitãdo se em os seruiços e obras de 
humildade» (VC); «E que cousa a que 
tanto repaira os sentidos exercitados 
e cansados» (VC); «E aquelles que se 
exercitam em proueza volũtaria» (VC); 
«E esto fara por nembrança special 
exercitando em ella por consollaçom do 
spiritu» (VC); «e que exerçitando me em 
boas obras faça em todo as cousas teu 
beneplacito» (VC); «exercitando te aas 
obras pyadosas» (VC); «e exercitandose 
em os beẽs» (VC); «Dos modos de se 
homẽ exercitar acerca da paixõ deues 
saber que som seis» (VC); «tãto se 
deue mais exercitar em boas obras» 
(VC); «e exercitar se nos mãdamẽtos 
de deus» (VC); «pojs que he negligente 
de exerçitar se na obra» (VC); «por se 
auezarẽ e exercitarẽ em jogos honestos» 
(VC); «aos quaaes perteeçe de se 
exerçitarẽ nos actos» (VC); «por tãto 
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aue mayor cuydado de exercitares a 
alma» (VC); «pera nos exercitarmos 
em tanto que resistamos fortemẽte» 
(VC); «e curemos dauer e exercitarmos 
nos em as virtudes e studos spirituaaes» 
(VC); «emçujado Lyra quer dizer que a 
religion christaã he exercitarse ẽ obras de 
misericordia contra o proximo» (EE); «e 
se exercitassem em aquelles exemplos» 
(VC); «Exercitate pois em louuares a 
deus. porque pera esto te som dados os 
mẽbros» (VC); «Ca por defensom da 
terra exercitauam a cauallaria e campo» 
(EE); «e o bem de geeraçom he que a 
sposa de Christo se huse e exercite em 
boas obras» (VC); «e teu desejo seja 
cõplido. esta he a nossa vida que em 
desejando nos exerçitemos» (VC); «e 
quis per sy meesmo seer exercitado» 
(VC); «per as quaaes cousas sooẽ de 
seer exercitados a humildade» (VC); 
«Esto he que permetes que sejamos 
tragidos em tẽptaçom per o sentido por 
seermos exercitados» (VC); «o homẽ 
de hũa e per outra seja exerçitado e nõ 
derribado» (VC).

exercitativo, adj. (do lat. exercitativus, a, 
um). Que exercita. Formas: exerçitatiuas 
(VC, 1). Contexto: «em quanto as penas 
som exerçitatiuas da virtude perfecta» 
(VC).

exército, subs. (do lat. exercitu-m). 
Conjunto de tropas de combate. Formas: 
exercito (VC, 1). Contexto: «os quaaes 
som duques e guiadores da cauallaria e 
exercito diuinal» (VC).

exerto, subs. (regressivo de enxertar). O 
mesmo que enxerto: enxertia; operação 
em que se insere um pedaço de uma 
planta noutra para que se desenvolva. 
Formas: exerto (VC, 1). Contexto: 
«de que sayo aquella singular frol e 
fruto de que procedeo exerto de virtudes 
spirituaaes» (VC).

exis tência ,  subs .  (do  la t .  t a rd io 
exsistentia-m). Estado do que vive ou 
existe; persistência. Formas: existencia 

(VC, 1). Contexto: «E exẽplo de 
verdade. e de existencia cõtra toda 
ypocrisia» (VC).

existente, adj. (do lat. exsistente-m, part. 
presente. de exsistere). Que existe; 
presente. Formas: existente (EE, 1). 
Contexto: «Assy no inferno ha huũa 
penna existente per maneira de dãpno» 
(EE).

exorcismo, subs. (do grego ™ξορκισμός, 
pelo lat. exorcismu-m). Rito para expulsar 
o demónio ou um espírito maligno 
de pessoa ou animal; esconjuração. 
Formas: exorçismo (S, 2); exorzismo 
(S, 7); exorzismos (S, 2). Contextos: 
«e aqui começa ho exorçismo» (S); «ca 
no bautismo se incrude a fe, da qual 
proçedem duas coussas: cathezismo 
e exorçismo, que som partes delle» 
(S); «Cathezismo e exorzismo deuẽ 
preçeder ao bautismo» (S); «Exorzismo 
he esconjuraçom e increpaçon contra o 
diabo que se aparte do homem» (S); «E 
esta ordem sse da pelo bispo quando 
da o liuro em que estan escpritos os 
exorzismos do bautismo» (S); «O 
exorzista quando rreçebe o liuro dos 
exorzismos» (S).

exorcista, subs. (do grego ™ξορκιστής, 
pelo lat. exorcista-m). Aquele que 
faz exorcismos; clérigo que recebeu 
o terceiro grau das ordens menores. 
Formas: dexorzista (S, 1); exorçista 
(VC, 1); exorçistas (VC, 2); exorzista 
(S, 9). Contextos: «Ordem dexorzista he 
poderyo a cõjurar ao diaboo chamãdo o 
nome de Deus» (S); «e em outro louuou 
o officio de exorçista quando lançou 
os demonios dos temptados» (VC); 
«(lãço os demonios os vossos filhos) 
.s. os exorçistas» (VC); «(e porẽ elles 
serã vossos juyzes) .s. os exorçistas 
e escõjuradores» (VC); «Quatro non 
sacras: hostiayro, lector, exorzista 
e acolito» (S); «por que o exorzista 
poẽdo as maãos sobre os que padeçẽ 
ẽfermidade de spiritu maligno» (S).
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exortação, subs. (do lat. exhortatione-m). 
Ato ou efeito de exortar; incitação; 
conselho; advertência.  Formas: 
exortaçõ (VC, 1); exortações (VC, 
1); exortaçom (VC, 1); exortaçoões 
(VC, 1). Contextos: «e faze segundo 
a exortaçõ de Anselmo que scriue aa 
sua jrmaã» (VC); «Per aquestes se podẽ 
entẽder aquelles que por suas exortações 
ẽsinã as almas» (VC); «A terceira he 
exortaçom e amoestamẽto dos que som 
encaminhados» (VC); «e por esto se 
fazem as exortaçoões moraaes e que 
perteeçẽ a ẽmendar os custumes» (VC).

exortar, vb. (do lat. exhortari). Tentar 
convencer; animar; advertir. Formas: 
exortãdo (EE, 1); exortados (VC, 1); 
exortar (VC, 1). Contextos: «escreue 
Sam Paulo exortãdo a Tito diçipollo 
seu dizendo» (EE); «quando sam 
roguados e exortados descobresse pero 
a sua soberua quando sam tocados cõ 
auersidades» (VC); «se deuẽ de notar e 
exortar nos coraçoões» (VC).

expandir, vb. (do lat. expandere). Estender; 
dilatar. Formas: spãdeo se (VC, 1). 
Contexto: «porque a ffe catholica 
spãdeo se e estẽdeo se per todo o mũdo» 
(VC).

expediente, adj. (do lat. expediente-m, 
part. presente de expedire). Que expede; 
necessário; indispensável. Formas: 
expediente (EE, 1). Contextos: «Se 
cõuem louuarme o que por çerto nos 
he expediente. Vijnrey aas visoões e 
reuellaçoões do senhor» (EE).

expediente 2, subs. (do lat. expediente-m, 
part. presente de expedire). Recurso; 
atividade; necessidade. Formas: 
expediente (VC, 1). Contextos: «E por 
nom se estender: mais do expediente 
nosso screuer» (VC).

expedinte, adj. O mesmo que expediente. 
Formas: expedinte (S, 1; EE, 2). 
Contextos: «saluo quanto he delle 
expedinte ou cõuẽ ou perteçe a cousa 
publica e proueito comuũ» (S); 

«expedinte vos he que vaa» (EE); «que 
non estes se fosse expedinte» (EE).

expelir, vb. (do lat. expellere). Lançar 
fora; expulsar. Formas: expelido (S, 
1); seja espelido (S, 1). Contextos: «e 
que o spiritu maligno seja lançado e 
expelido» (S); «que o poderio do diabo 
seja espelido» (S).

expensas, subs. (do lat. expensas). 
Despesas; gastos. Formas: espenssas 
(S, 1); expẽsas (S, 1). Contextos: «mais 
toda a ganãçia que dello ouuo sen sacar 
espenssas» (S); «e fadigam as partes de 
muytas expẽsas e nojos» (S).

experiência, subs. (do lat. experientia-m). 
Prática; conhecimento. Formas: 
experençia (VC, 1); experiẽcia (VC, 18); 
experiẽçia (EE, 1); experiemcia (VC, 1); 
experiencia (VC, 22); experiençia (VC, 
2); experjençia (VC, 1). Contextos: 
«e a taes de que possas sentir que por 
razom da experençia das tẽptaçoões 
que ouuerom» (VC); «O vnigenito 
filho de deus amerçeate de my que 
nũca aja experiẽcia da quella pena 
incurauel» (VC); «o apetito apraz e a 
experiẽçia desapraz» (EE); «e senta 
aquella experiemcia que sentirom» 
(VC); «Ay daquelles a que he dado de 
auerem a experiencia daquestas cousas» 
(VC); «da qual auemos aqui alguũ 
pequeno conhoçimẽto per experiençia» 
(VC); «nõ vyera elle a auer experjençia 
das outras postumeiras» (VC).

experimentar, vb. (do lat. experimentare). 
Pôr à prova; tentar; provar. Formas: 
experimentã (EE, 1); experimentados 
(EE, 1); experimẽtarey (VC, 1). 
Contextos: «ca os que experimentã 
o delleyto das cousas da carne» (EE); 
«Elles fallam como nom experimentados 
o qual de feito se mostrou» (EE); «e em 
aquesto saberey e experimẽtarey que tu 
me amas» (VC).

experimento, subs. (do lat. experimentu-m). 
Experiência; tentativa. Formas: 
experimẽto (VC, 1). Contexto: «mas 
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ajnda per obra e experimẽto as sabya e 
conhocia» (VC).

experto, adj. O mesmo que esperto. 
Formas: experta (VC, 1). Contexto: «e 
foy causa de avermos a ffe mais experta 
e mais firme» (VC).

expidente, adj. O mesmo que expediente. 
Formas: expidente (EE, 1). Contexto: 
«empero vos digo verdade expidente vos 
he que eu vaa» (EE).

expidir, vb. O mesmo que espedir. 
Formas: expidir (S, 1). Contexto: 
«podesse determynar e expidir en qual 
quer lugar» (S).

expirar, vb. (do lat. expirare). Morrer. 
Formas: expirou (VC, 1). Contextos: 
«e agora o segũdo Adã acerca da nona 
hora expirou» (VC).

explanação, subs. (do lat. explanatione-m). 
Ato ou efeito de explanar; explicação; 
clarificação. Formas: explanaçõ (VC, 
1); explanaçom (S, 1). Contextos: «e 
ho segũdo por explanaçõ e declaraçõ da 
ffe» (VC); «E por quãto disse que dira a 
explanaçom e declaraçom do credo» (S).

explanar, vb. (do lat. explanare). Explicar; 
tornar claro. Formas: explanãdo (VC, 
1). Contexto: «per vossa doctrina 
e ordenaçõ affirmaaes e ensignaaes 
falsamẽte explanãdo o mãdado de deus» 
(VC).

explicar, vb. (do lat. explicare). Tornar 
inteligível; explanar; fazer entender; 
expor. Formas: explicar (S, 1; VC, 3); 
explicaron (S, 1); explicasse (EE, 1); 
explicaua (EE, 1); explicou (VC, 1); seer 
expricados (VC, 1). Contextos: «e ao 
papa cada huũ ssegũdo sua hordẽ e estado 
que sserya graue de explicar e declarar» 
(S); «nõ tan craramẽte da confisom 
elles aposeron depois en exucuçon e ho 
explicaron e denũçiarom craramemte» 
(S); «nom que todallas escrepturas que 
eram de Christo explicasse o qual em tam 
breue tempo nom se faria» (EE); «mas 
explicaua quanto abastaua a demostrar 
ao preposito» (EE); «E por aquesto em 

recõtando elle a paixõ explicou palauras 
muy doces» (VC); «e por tanto nom 
podem compridamente per os homẽs 
seer expricados e declarados» (VC).

explicitamente, adv. (de explícito + -mente). 
De modo explícito; manifestamente. 
Formas: explicitamente (VC, 1). 
Contexto: «E assy aquello que Matheu 
diz explicitamente» (VC).

explícito, adj. (do lat. explicitus, a, um). 
Manifesto; expresso. Formas: explicito 
(VC, 1). Contexto: «foy palaura 
implicita e queixume explicito» (VC).

expoedor, subs. (de expoer + -dor). Aquele 
que expõe ou apresenta. Formas: 
expoedores (VC, 1). Contexto: «e 
daqueste temor fallam os expoedores que 
dizem que Christo nõ ouue temor» (VC).

expoer, vb. (do lat. exponere). O mesmo 
que expor: apresentar; revelar. Formas: 
expõe (VC, 1); expõedo (VC, 1); 
expoẽdo (VC, 2); expoendoa (VC, 1); 
expoer (S, 1; VC, 10); expoõe (VC, 5; 
EE, 1); expooẽ (VC, 1); expoõe se (VC, 
1); expoõer (VC, 2); exposerõ lhes (VC, 
1); exposeste (VC, 1); exposse (VC, 1); 
exposto (VC, 1); seer expostas (VC, 
1). Contextos: «Moralmẽte se expõe 
este exẽpro do homẽ» (VC); «Onde 
expõedo e declarãdo poõe adiãte ou 
effeito e a obra do juyzo» (VC); «em 
outra maneira expoẽdo chama ladrõ ao 
dia da morte» (VC); «aquesto agora a 
traz a seu preposito e expoendoa diz» 
(VC); «deueo fazer e podesse expoer a 
prijgo de morte» (S); «do qual caso se 
pode expoer aquello dos prouerbios» 
(VC); «Outros o expoõe dizendo» (EE); 
«e a louuor das virgeẽs se expooẽ e 
declara este exemplo» (VC); «e expoõe 
se aquesta semelhãça» (VC); «se pode 
entender todo e expoõer da ygreja per 
esta guisa» (VC); «e elles exposerõ lhes 
assi» (VC); «Porque me exposeste e 
ordenaste a auer tam gramdes doores» 
(VC); «E exposse a sua grãdeza e fez 
mençom de muytos priuillegios» (VC); 
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«Christo foy leixado e exposto a cruees 
pẽnas» (VC); «podẽ ajnda estas cousas 
seer expostas do tẽplo spiritual» (VC).

exposição, subs. (do lat. expositione-m). 
Ato ou efeito de expor; apresentação; 
declaração; consideração. Formas: 
exposiçã (EE, 1); exposiçõ (S, 1; VC, 4); 
exposições (EE, 3); exposiçom (VC, 2); 
exposiçon (S, 1); exposiçoões (VC, 5); 
expossiçõ (S, 1). Contextos: «Começãse 
as epistollas e ha exposiçã sobre ellas» 
(EE); «E quãtas maneiras som de credo 
e ha sua exposiçõ e decraraçon» (S); 
«Aqui se acabam os euãgelhos com suas 
exposições» (EE); «esto he segundo a 
exposiçom do siso da scriptura» (VC); 
«E por quãto suso disse a exposiçon 
e decraraçõ do pater noster» (S); «E 
em aquestas quatro partiçoões do pã 
se entendẽ as quatro exposiçoões e 
entendimẽtos da sancta scriptura» (VC); 
«Nicolao de Lira poem outra expossiçõ 
da aue maria» (S).

expressamente, adv. (de expresso + 
-mente). De modo expresso; manifes-
tamente. Formas: expresamẽte (S, 1; 
VC, 1); expressamente (VC, 13; EE, 
2); expressamẽte (VC, 15). Contextos: 
«ssaluo sse errasem expresamẽte, ca es-
tonçes non poderyã vsar daquesta chaue» 
(S); «e depois foy expresamẽte cometido 
aos outros discipollos» (VC); «nõ he 
feita mẽçom expressamente» (VC); «he 
nomeado expressamente como digno do 
nome» (EE); «logo o declarou. e disse 
expressamẽte» (VC).

expressivo, adj. (do francês expressif). Que 
exprime. Formas: expressiua (VC, 1); 
expressiuo (VC, 1). Contextos: «assy 
como por expressiua da verdade» (VC); 
«nõ he aqui expressiuo de semelhãça» 
(VC).

expresso, adj. (do lat. expressus, a, um, 
part. passado de exprimere). Explícito; 
manifesto. Formas: expresas (C, 1); 
expressa (VC, 5); expressas (VC, 3; C, 
3); expresso (VC, 1; EE, 2); expressos 

(VC, 3; C, 1; EE, 1). Contextos: «E 
porque estas cousas abaixo expresas nõ 
sam cõtheudas na dita cõstituiçam» (C); 
«e aqui nõ faz mẽçõ expressa» (VC); «E 
se alguãs cousas nõ forẽ achadas em ella 
expressas, mandamos que se terminẽ per 
as outras semelhantes» (C); «E que forma 
foy a daquella sentẽça nom he expresso 
nem declarado per os euamgelistas» 
(VC); «Respõde Hugo do Prado que 
he expresso consentimento voluntario» 
(EE); «os quaaes se perventura fossem 
expressos nom seriam crijdos» (VC); 
«os corpos dos sanctos que agora 
som corruptiuees expressos pesados, e 
escuros resurgiram jmmortaaes» (EE).

expricar, vb. O mesmo que explicar. 
Formas: expricada (EE, 1). Contexto: 
«reuelada e expricada no euãgelho» 
(EE).

exprimer, vb. (do lat. exprimere). O 
mesmo que exprimir: expressar; revelar. 
Formas: exprime (VC, 3); exprimer 
(VC, 2); sõ exprimidos (VC, 1); som 
exprimidas (VC, 2). Contextos: «assy 
como a voz humanal exprime e lança 
ou demostra a palaura que he dentro 
no coraçõ ou voõtade» (VC); «nem a 
linguoa o pode dizer. nẽ letera exprimer» 
(VC); «Sõ exprimidos e nomeados as 
pessoas cõ as cousas apropriadas a ellas» 
(VC); «Em aqueste artigoo da trayçõ 
som exprimidas ou cõthiudas tres cousas 
expressas» (VC).

exprobação, subs. (do lat. exprobratione-
-m). O mesmo que exprobração: ato ou 
efeito de exprobrar; censura; repreensão. 
Formas: exprobaçõ (VC, 1); exprou-
açõ (VC, 1). Contextos: «E aquesta 
exprobaçõ fez principalmẽte o senhor» 
(VC); «E apres daquella exprouaçõ e 
reprehẽdimẽto lhes disse elle» (VC).

exprovar, vb. (do lat. exprobrare). O mesmo 
que exprobrar: censurar; repreender. 
Formas: exprouar (VC, 1); exprouou 
(VC, 1). Contextos: Exprouar. quer 
dizer tirar o doesto» (VC); «Exprouou a 
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elles a sua descreença» (VC).
expulsão, subs. (do lat. expulsione-m). 

Retirada; extrusão; exclusão. Formas: 
expulssom (S, 1). Contexto: «E da 
expulssom do diabo diz» (S).

expulsivo, adj. (do lat. expulsivus, a, 
um). Que provoca a expulsão. Formas: 
expulsiua (VC, 1). Contexto: «ca teera 
virtude expulsiua da forma extrinseca» 
(VC).

êxtase, subs. (do grego œκστασις, pelo lat. 
tardio extase-m). Estado de quem está 
fora de si através da exaltação mística; 
arroubo. Formas: extasi (VC, 1). 
Contexto: «o feruor e deuoçõ da oraçõ 
he desposiçom pera a transfeguraçom. 
e pera extasi .s. saymẽto da voontade» 
(VC).

extender, vb. O mesmo que estender. 
Formas: extẽdia (VC, 1); extende (VC, 
1); extendendo (VC, 1); extender (VC, 
5); extendia (VC, 1). Contextos: «Estas 
cousas disse porque o aficamẽto da sua 
rogaria e oraçõ soomẽte se extẽdia aos 
escolhidos e boos» (VC); «mas que 
Christo extende a sua maão propria cõ a 
qual to daa» (VC); «exercitando te aas 
obras pyadosas assy como extendendo 
as maãos ao crucifixo» (VC); «E o 
qual vymos extender a acreçentar e 
multiplicar o mantijmento corporal» 
(VC); «Aquelle homẽ cujo poder e cuja 
virtude vimos que se extendia a todo 
spiritu criado e nõ criado» (VC).

extensão, subs. (do lat. extensione-m). 
Dimensão. Formas: extensom (VC, 
1). Contexto: «aa letera se determina e 
difijm a extensom do corpo de Christo 
em o lenho» (VC).

extensivemente, adv. (de extensivo + 
-mente; extensivo, do lat. extensivus, 
a, um). O mesmo que extensivamente: 
amplamente. Formas: extẽsiuemente 
(VC, 1). Contexto: «e a obra defora 
nõ faz o pecado mais graue saluo 
extẽsiuemente» (VC).

exterior, adj. (do lat. exteriore-m). Que 

está do lado de fora. Formas: exteriores 
(C, 3). Contextos: «delle reçeberom 
como dos outros beẽs corporaaes 
spirituaaes exteriores» (C); «como dos 
beẽs exteriores de sua fazẽda» (C); «as 
cousas exteriores dam grande sinal e 
conheçimento daquellas que os homẽs 
nõ podem veer nem conheçer» (C).

exterminar, vb. (do lat. exterminare). 
Expulsar; deitar fora. Formas: extermi-
nam (VC, 1). Contexto: «(Exterminam) 
.s. fazem apertar e emmagreçer ou ama-
relleçer aalẽ do que som» (VC).

extima, subs. O mesmo que estima. 
Formas: extima (VC, 1). Contexto: 
«porque em tal cõta e extima o tijnha» 
(VC).

extimação, subs. O mesmo que estimação. 
Formas: extimaçõ (VC, 3); extimaçom 
(VC, 1). Contextos: «porque seja cousa 
algũa de extimaçõ aquello que da» (VC); 
«enchera todos com hũa doçura sem 
extimaçõ» (VC); «he de fremosura tam 
sem extimaçom» (VC).

extimar, vb. O mesmo que estimar. 
Formas: extimado (VC, 1); extimar 
(VC, 10; C, 1); extimees (VC, 1); 
extimey (VC, 1); he extimado (VC, 
1); seer extimada (VC, 1). Contextos: 
foy avorreçido e extimado como barom 
guaffo» (VC); «a caridade de deus que 
se nom pode extimar» (VC); «nom 
pẽssees nẽ extimees alguẽ em pequena 
cõta per cõtenda» (VC); «Oo meu deus 
que cousa pensey eu ou extimey que era 
melhor e mais de amar e preçar sobre a 
terra» (VC); «assy como malfeitor que 
he extimado por indigno da vida deste 
mũdo» (VC); «e auiltar a cousa que nõ 
pode seer extimada» (VC).

extrema unção, subs. (do lat. eclesiástico 
extrema-m unctione-m). Sacramento 
dado aos moribundos. Formas: extre-
ma ũçom (S, 5); extrema ũçon (S, 1); 
extrema vnçã (C, 1); extrema vnçam 
(C, 2; EE, 1); extrema vnçõ (S, 1; VC, 
1; C, 1); extrema vnçom (S, 2; C, 1); 
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extrema vnçon (S, 4). Contextos: 
«Titolo .cxviij. do sacramento da ex-
trema ũçom» (S); «E seer vngido do 
sagrado oleo da extrema vnçõ» (VC); 
«e dally foy tirado ho sacramento da 
extrema vnçam» (EE); «a extrema ũçon 
era o postumeiro e ssegũdo outros era 
o qujnto» (S); «O ministro da extrema 
vnçã he saçerdote e deuẽ de ser mays que 
huũ ao ministrar delle» (C); «O quinto 
sacramento de neçessidade he: Extrema 
vnçam» (C); «Bautismo, Cõfyrmaçon, 
Corpo de Deus, Penitẽçia, Orden cle-
rical, Matrimonio, Extrema vnçõ» (S); 
«Cõfirmaçõ. Penitẽçia. Eucaristia. 
Ordem saçerdotal. Matrimonio. Extrema 
vnçõ» (C); «A extrema vnçom hordenou 
quando disse aos disçipollos que vngis-
sem os emfermos e orassem por elles» 
(C); «ha extrema vnçon da perseuerança 
que he conplimemto de forteleza» (S).

extremidade, subs. (do lat. extremitate-m). 
Limite; proximidade da morte. Formas: 
extremidade (VC, 2). Contextos: «se 
no ceeo assy he desuestido de toda 
extremidade e desygualeza» (VC); «E 
assy meesmo nos seemdo postos na 
extremidade e no passo da morte» (VC).

extremo, subs. (do lat. extremu-m). O 
que está no lugar mais afastado; orla; 
fronteira; fim. Formas: extremo (EE, 
2); extremos (VC, 6). Contextos: «A 
terçeira que comunmente tem extremo 
que se som misericordiosas ho som 
muyto» (EE); «Quarto porque fujamos 
ao jnferno onde todallas pẽnas som 
ẽ extremo» (EE); «se pode nomear 
de cadahuũ dos extremos» (VC); «de 
maneira que crucificados a my os 
extremos» (VC).

extremo 2, adj. (do lat. extremus, a, um). 
Derradeiro; final. Formas: extrema (C, 
1; EE, 2); ex[t]remo (EE, 1). Contextos: 
«se nam for em extrema neçesidade» 
(C); «e diz a glosa que em a extrema 
neçessidade som teudo de ajudar ao meu 
immijgo» (EE); «Dalhe o neçessairo na 

extrema necessidade» (EE); «se nam 
for em extrema neçesidade» (C); «e aa 
derradeira no juizo ex[t]remo» (EE).

extrínseco, adj. (do lat. extrinsecus, a, um). 
Exterior. Formas: extrinseca (VC, 1). 
Contexto: «ca teera virtude expulsiua 
da forma extrinseca» (VC).

exudreiro, subs. (de enxurdar + -eiro). O 
mesmo que enxurdeiro ou enxudreiro: 
lamaçal; chiqueiro. Formas: exudreyros 
(VC, 1). Contexto: «e os demonios 
sempre se delleitã ẽ os exudreyros» 
(VC).

exultação, subs. (do lat. exultatione-m). 
Ato ou efeito de exultar; júbilo. Formas: 
exultaçom (VC, 1). Contexto: «porque 
exultaçom quer dizer fora soltaçom» 
(VC).

ezquinino, subs. (origem desconhecida). O 
mesmo que esquinino: interior; íntimo. 
Formas: ezquinino (VC, 1). Contexto: 
«(Maria muy auisada guardaua) no 
ezquinino do seu peito (todas estas 
palauras)» (VC).
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F

fábrica ,  subs.  (do lat. fabrica-m). 
Construção; fabricação; labor. Formas: 
fabrica (VC, 7). Contextos: «dos 
nobriçimentos que nas çidades e villas 
de vossos regnos cõ fabrica de spirituaes 
e tẽporaaes hedificios muy sumptuosos» 
(VC); «E a cidade cellestrial de Jherusalẽ 
he assy fundada e formada como se 
funda hũa outra cidade per a qual fabrica 
de çima se laurã as pedras e se pooẽ a 
scadria em esta terra stranha» (VC); 
«soporta todo em carrego ou peso da 
fabrica e do hedificio» (VC).

fabricar, vb. (do lat. fabricare). Construir; 
produzir; fazer. Formas: fabrica (VC, 
1); fabricã (VC, 1); fabricãdo (VC, 1); 
fabricarom (EE, 1); fabricou (VC, 1; 
EE, 1); fabriques (VC, 1); he fabricada 
(VC, 1). Contextos: «Aquelle fabrica 
os crauos da cruz de Christo» (VC); 
«elles som que fazẽ e fabricã ao senhor 
muytos doestos» (VC); «Assi meesmo 
fabricãdo o senhor a arca que he a 
ygreja» (VC); «fabricarom ho bezerro» 
(EE); «ho minino naçido noua estrella 
fabricou» (EE); Diz Fulgençio que ho 
minino naçido noua estrella fabricou» 
(EE); «Guardate ajnda que tu nom 
fabriques e faças jamais cruz ao senhor» 
(VC); «Onde em seu louuor he fabricada 
hũa igreja de marauilhosa aboueda de 
pedra» (VC).

fábula, subs. (do lat. fabula-m). Narrativa 
alegórica com um objetivo moral. 
Formas: fabula (VC, 2); fabulla (VC, 1); 
fabullas (VC, 3). Contextos: «E conta 
desto huũ exẽplo de fabula do muu que 
seendo pregũtado quẽ era seu padre?» 
(VC); «Qualquer que pensa fabulla ou 
scripue algũa storia em o seu oçio» 
(VC); «(tu vay e deuulga) nõ patranhas 
ou fabullas nẽ palauras de oufana» (VC); 
«nõ preeguẽ errores nẽ fabullas e cousas 

sem proueito» (VC).
faca, subs. (do lat. falcula-m, pequena 

foice, diminutivo de falx, falcis). Objeto 
cortante constituído por uma lâmina de 
um só gume presa a um cabo. Formas: 
faca (C, 1; EE, 2). Contextos: «seja se 
nam huã faca ou duas» (C); «assi partya 
o pam como se com faca o cortasse» 
(EE).

face, subs. (do lat. facie-m). Rosto; cara; 
fisionomia. Formas: face (S, 2; TC, 1; 
VC, 69; EE, 1); façe (S, 8; VC, 170; HV, 
2; C, 3; EE, 23); façee (EE, 1); faces 
(VC, 7); façes (VC, 20; HV, 1); faz (1); 
ffaçe (S, 1). Contextos: «E dalhe hũa 
palmada na face» (S); «E dos seus filhos 
primeyro geerados primeyramente do 
mudamẽto da face nace neyciidade e 
minga de iustiça» (TC); «e toda a face da 
terra se veste de fremosura e folga e ha 
prazer» (VC); «e faz outro signal de cruz 
ãte sua façe» (S); «ante a tua façe» (EE); 
«apareçeo a Sam Pedro fogindo de Roma 
da façee de Nero» (EE); «e sobre suas 
faces e aa sua vista» (VC); «tingialhe o 
rostro e as façes de maneira que pareçia 
como guafo» (VC); «e da avondança 
e multidom das lagrimas. muyto mais 
lauou a faz. que a Madallena os pees» 
(VC); «por que aos que damos liçença 
com elles temos ha ffaçe» (S).

facenada, subs. (talvez de face + -n- + 
-ada). Bofetada. Formas: façenada 
(VC, 1). Contexto: «nom se demouẽdo 
a malquerença por a ferida e façenada 
de fora» (VC).

facha, subs. (feminino de facho, este do lat. 
medieval fasculu-m, diminutivo de fax, 
facis). Facho; archote. Formas: fachas 
(VC, 2). Contextos: «des aquella hora 
da nocte em que com fachas e armas 
como ladrõ foy buscado e preso atees 
a sexta ora» (VC); «Vija de lõge vijr 
os seus cõtrairos cõ fachas de fogo e 
armas» (VC)

fachada, subs. (de facha + -ada). Facho; 
archote. Formas: fachada (VC, 1). 
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Contexto: «E em aquesta fachada ou 
tocha de louuor suba hũa verga de fumo 
odorifero» (VC)

facilidade, subs. (do lat. facilitate-m). 
Qualidade do que é fácil. Formas: 
facillidade (EE, 1). Contexto: «ho qual 
se ha de entẽder quanto aa facillidade 
do creer» (EE).

facilmente, adv. (de fácil + -mente). Com 
facilidade. Formas: façilmente (EE, 
1); façilmẽte (EE, 1). Contextos: «Ho 
amante façilmente da ao amado» (EE); 
«e esto se deue fazer se façilmẽte» (EE).

facta, subs. (do lat. facta, plural de factum). 
Facto, ação. Formas: facta (VC, 1). 
Contexto: «mas assi como se dizem 
assi meesmo se compriram sem algũa 
facta» (VC).

factível, adj. (do lat. medieval factibile-m). 
Que se pode fazer; realizável. Formas: 
factiuel (VC, 1). Contexto: «E segundo 
Bernardo diz todo verbo e nom toda 
cousa factiuel» (VC).

facto, subs. (do lat. factu-m). Ato; 
acontecimento; ocorrência. Formas: 
factos (VC, 1). Contexto:  «som 
açerca da mudaçõ dos actos ou factos 
humanaaes aa semelhãça da lũa» (VC).

faculdade, subs. (do lat. facultate-m). 
Capacidade; aptidão; inteligência. 
Formas: faculdade (VC, 2; C, 1; EE, 5); 
faculdades (VC, 1). Contextos: «e sem 
faculdade trabalha te por a honrra do 
que fez a ley» (VC); «que elles nam dem 
poder e faculdade aos ditos rendeiros» 
(C); «se tem faculdade de reçeber ho 
bauptismo da agoa» (EE); «quando 
falleçe a faculdade» (EE); «perventura 
cobijça de senhorio. ou de riquezas e 
faculdades. ou enueja» (VC).

fadiga, subs. (regressivo de fadigar). 
Cansaço; esforço. Formas: fadiga (VC, 
5; C, 1; EE, 8); fadigas (VC, 3; EE, 2); 
fadigua (VC, 3; EE, 1); fadiguas (VC, 
1). Contextos: «sayo em aquesta fadiga 
ou peleja» (VC); «nenhũa tristeza ha hi, 
nenhuũa fadiga, nenhuũa door» (EE); 

«sta em trabalhos e fadigas» (VC); «he 
de consollaçom depoys da fadigua» 
(EE); «nas fadigas e apressoões» (EE); 
«E sempre en fadigua ou trabalho e de 
ventura sta ẽ folguãça» (VC); «he de 
consollaçom depoys da fadigua que 
elle nos conforta» (EE); «Terçeiramẽte 
se passara e mudara de sentir os nojos e 
fadiguas das paixoões» (VC).

fadigado, adj. (do part. de fadigar). O 
mesmo que fatigado: cansado; estafado. 
Formas: fadigado (VC, 2); fadigados 
(VC, 1); fadiguado (VC, 2). Contextos: 
«e demãdando lhe o senhor augoa por 
o trabalho e fadigado caminho» (VC); 
«fatiguado he aquelle o qual se nos 
desemparar logo somos fadigados e 
canssados» (VC); «E consijra tu agora 
o senhor como seendo trabalhado e 
fadiguado da lõgua vigilha» (VC); «E 
assy fadiguado canssado» (VC).

fadigar, vb. (do lat. fatigare). O mesmo 
que fatigar: causar fadiga; cansar. 
Formas: fadigam (S, 1); fadigar (EE, 1). 
Contextos: «alongan de fazer justiça e 
fadigam as partes de muytas expẽsas e 
nojos» (S); «vsara de todollas criaturas 
para fadigar os maaos» (EE).

fafa, subs. (do lat. faba-m). O mesmo que 
fava: planta leguminosa cujas sementes 
são comestíveis. Formas: ffafas (S, 1). 
Contexto: «estabeleçeo que benzessen 
as vuas e espigas e as ffafas premeiras» 
(VC).

fagar, vb. O mesmo que afagar. Formas: 
faagauã (VC, 1). Contexto: «e agora o 
faagauã ora o chamauã meestre» (VC).

fagueiramente, adv. (de fagueiro + 
-mente). De modo fagueiro; meiga-
mente. Formas: faagueiramẽte (VC, 
1). Contexto: «E quãdo o louuaã 
faagueiramẽte fallando e chamãdo 
mestre» (VC).

fagueiro, subs., adj. (de fago + -eiro; fago, 
do árabe halaq). Meigo; carinhoso. 
Formas: faagueiros (VC, 1); faagueyros 
(VC, 1); fageiras (VC, 1); fageyras 
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(S, 1); fagueyras (VC, 1). Contextos: 
«Porque como faagueiros cõfessam 
deos per boca» (VC); «per os mortos 
se podem entender os faagueyros e 
louuaminheiros» (VC); «e todas aquellas 
cousas que som fageiras e brãdas lança 
as a longe» (VC); «estauan polas enganar 
con palauras fageyras e de jograrias» 
(S); «e nom dizẽ pallauras pungitiuas. 
mas palauras doçes e fagueyras» (VC).

faísca, subs. (do germânico *falaviska, pelo 
lat. vulgar *favisca-m). Chispa; centelha. 
Formas: faisca (VC, 1); faiscas (VC, 2). 
Contextos: «Porque pois. tu formiga. 
argueyro. cijza. e poo. e faisca» (VC); 
«E assy os derramou como faz o fogo aas 
suas faiscas» (VC); «e segũdo se mostra 
o fogo nas suas faiscas» (VC).

faixa, subs. (do lat. fascia-m). Tira de 
pano; ligadura. Formas: fayxa (VC, 1). 
Contexto: «nascido he em na strabaria 
e cingido da sua madre com fayxa vil» 
(VC).

fala, subs. (segundo uns, regressivo de 
falar; segundo outros, do lat. fabula-m). 
Capacidade de falar; elocução; diálogo. 
Formas: fala (S, 4; TC, 2; VC, 1); falas 
(S, 2; TC, 1; EE, 1); falla (VC, 56; HV, 
1; C, 3; EE, 17); fallas (VC, 19; EE, 
2). Contextos: «por alguũ casso viese 
ẽ loucura ou perdese a fala» (S); «Quẽ 
pede a cõfisõ e comunhõ e bautismo 
e depois perde a fala deuẽlho a dar» 
(TC); «todos faziam fala delle» (VC); 
«asi en disputaçõees como ẽ falas» (S); 
«Ho sseptimo que non sse antremeta 
em comeres nem falas deshonestas» 
(S); «Item em esta maneyra diga dos 
beiios e abraços falas sinaaes de maão» 
(TC); «vsara em muytas falas feitas a 
Abraham e Ysaac e Jacob» (EE); «Nõ 
se faça diz elle aquello que se falla per 
voõtade humana» (VC); «com simplez 
falla preegauã a verdade» (EE); «per 
maas cuydaçoões. e fallas e obras e 
negligencias» (VC); «faz que o tẽpo 
de caminhar lhe pareçe pequeno por as 

doçes fallas» (VC); «nõ de trautos nẽ de 
vaãs fallas» (EE).

falácia ,  subs. (do lat. fallecia-m). 
Falsidade; mentira. Formas: falaçia (S, 
1). Contexto: «A quynta he falaçia, que 
he mẽtir e enganar encubertamẽte» (S).

faladeiro, adj. (de falado + -eiro). Falador; 
murmurador. Formas: falladeyras 
(EE, 1). Contexto: «som falladeyras 
darroydo» (EE).

falamento, subs. (de falar + -mento). 
Ato ou efeito de falar; fala; discurso. 
F o r m a s :  f a l l a m e n t o  ( V C ,  1 ) ; 
fallamentos (VC, 1); fallamẽtos (VC, 
3). Contextos: «(per a boca ẽçujã) per 
maao fallamento» (VC); «Nom busques 
amizades porque seguemse dellas nouas 
storias e fallamentos» (VC); «e mais se 
faz com choros que com fallamẽtos» 
(VC); «E per a muy graciosa deteẽça e 
muy doces colloquios e fallamẽtos que 
cõ elles ouueste per quarẽta dias fallãdo 
do regno de deus» (VC); «fuge das 
palauras e fallamẽtos» (VC).

falante, subs., adj. (segundo uns, de 
falar + -ante; segundo outros do lat. 
fabulante-m). Que fala. Formas: fallante 
(VC, 1); fallantes (VC, 1); fallãte (VC, 
2); fallãtes (VC, 1). Contextos: «quando 
te partires falem de ti que es boo ou 
leterado ou bem fallante» (VC); «e as 
virtudes do ceeo fallantes cõnosco 
como com filhos» (VC); «e seendolhes 
gracioso bẽ fallãte» (VC); «o traz em 
aquesta maneira fallãte na cruz» (VC); 
«erã chamados moços infantes que quer 
dizer nõ fallãtes ou paruoos» (VC).

falar, vb. (do lat. fabulare). Dizer; expor 
oralmente. Formas: auia fallado (VC, 
1); auiã fallado (VC, 1); faalãdo (VC, 1); 
fala (S, 4; TC, 7; VC, 8; EE, 1); falã (S, 
1; TC, 1; VC, 1; RP, 1); falãdo (S, 2; TC, 
2; VC, 1; RP, 1); falam (S, 2; TC, 1; VC, 
2); falamdo (TC, 1); falamos (VC, 2); 
falan (S, 1); falando (S, 5; TC, 3; VC, 3; 
C, 1; EE, 2); falandolho (VC, 1); falar 
(S, 25; TC, 9; VC, 12; EE, 4); falar se 
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(VC, 1); falara (VC, 1); falaras (S, 1); 
falardes (TC, 1); falarẽ (C, 1); falarei 
(VC, 1); falarey (EE, 1); falaria (HV, 1); 
falarmos (VC, 3); falarõ (HV, 1); falarom 
(VC, 1); falas (VC, 1); falase (S, 1); 
falasem (S, 1); falasse (VC, 2); falaua 
(S, 1; VC, 10; EE, 3); falauã (VC, 2); 
falauam (EE, 1); falay (EE, 2); fale (TC, 
1); falei (S, 1); falem (VC, 1); faley (S, 
1; TC, 1; VC, 3; EE, 1); falla (S, 1; VC, 
166; C, 34; EE, 38); fallã (VC, 20; HV, 
1); fallaaes (VC, 2; EE, 2); fallado (VC, 
4); fallãdo (VC, 55; EE, 6); fallãdo lhe 
(VC, 1); fallãdolhe (VC, 1); fallaes (VC, 
1); fallam (VC, 9; EE, 5); fallamos (VC, 
17; EE, 4); fallan (EE, 1); fallando (VC, 
37; EE, 18); fallando lhes (VC, 1); 
fallandolhe (VC, 1); fallandolhes (VC, 
1; EE, 2); fallar (S, 2; VC, 243; HV, 5; 
C, 2; EE, 54); fallar lhe (VC, 2); fallara 
(VC, 30; HV, 1; EE, 4); fallarã (VC, 3; 
EE, 1); fallaram (VC, 2); fallarẽ (VC, 4); 
fallarem (VC, 1); fallares (VC, 3; EE, 1); 
fallarey (VC, 2; EE, 3); fallaria (VC, 1); 
fallarmos (VC, 11); fallarõ (VC, 10; EE, 
1); fallarom (VC, 6; EE, 3); fallarom lhe 
(VC, 1); fallas (VC, 9; EE, 5); fallase 
(VC, 1); fallasse (VC, 13; HV, 2; EE, 3); 
fallassem (VC, 3; EE, 3); fallaste (VC, 
1); fallastes (EE, 1); fallaua (VC, 70; EE, 
17); fallauã (VC, 22; EE, 8); fallaualhe 
(VC, 1); fallauam (VC, 8; EE, 3); falle 
(VC, 13; EE, 4); fallẽ (VC, 2); fallei (EE, 
1); fallemos (VC, 7); falles (VC, 2); 
falley (VC, 11; EE, 10); fallo (VC, 9; EE, 
2); fallo vos (VC, 1); fallou (VC, 72; EE, 
22); fallou lhe (VC, 3); fallou lhes (VC, 
2; EE, 1); falloulhe (VC, 1; EE, 1); 
falloulhes (VC, 1); fallouos (VC, 1); 
falom (TC, 1); falou (S, 1; TC, 4; VC, 6; 
EE, 4); falou nos (VC, 1); faloulhe (HV, 
1); ffala (S, 1); ffalãdo (S, 1); ffalando 
(S, 1); ffalar (S, 3); fora fallado (VC, 1); 
foy fallado (EE, 1); he fallado (EE, 1); 
ouuese fallado (EE, 1); ouuesse fallado 
(VC, 1; EE, 1); seer fallada (VC, 1); seer 
fallado (VC, 1); teẽ fallado (EE, 1). 

Contextos: «ca stauam se confortando 
do que auia fallado o senhor e dos seus 
feitos» (VC); «chaamente faalãdo a qual 
cousa nõ he verdade» (VC); «Item quem 
fala com herege e husa com ele per 
negligencia huũ ano de peemdença» 
(TC); «quando fala mentira» (EE); 
«Senhor tu cõdapnaras todos os que falã 
mĩtira» (TC); «superficialmẽte falã, e 
lygeyramẽte sam ẽganados» (RP); «E 
cõsẽtĩdo e falãdo muytas palauras torpes 
e desonestas» (TC); «e por isso diz ho 
verso poetico falãdo do apareçimẽto da 
cometa» (RP); «cada hora que falam 
logo iuram par Deus e por Santa Maria 
e pelos seus santos e pola fe» (TC); «e 
falamdo deste pecado nom nas dizemdo 
todas quamdo se comfessam» (TC); 
«elle he o senhor Iesu de que falamos» 
(VC); «falan e husan as companhias das 
molheres»  (S) ;  «Mas  r i indo  e 
escarnecendo e falando  muyto e 
demouendo aos outros pera faze-rem 
asy» (TC); «falandolho nõ per palauras 
mas per obras e cousas» (VC); «Se por 
falar bẽ e aposto» (TC); «Peço te pois 
senhor Jesu e rogo per vertude daqueste 
sacramento tam excellente que falar se 
nõ pode» (VC); «Elles nom entẽderom 
o que lhes falara» (VC); «que he nõ 
falaras contra teu proximo falsso 
testemunho» (S); «mas quãdo falardes a 
uossa palaura seia por sy sy, e por nom 
nom» (TC);  «por  se  nõ  fa larẽ 
pubricamẽte» (C); «falarei de soo my 
em quanto viuer» (VC); «Vijnda he ha 
hora quando ja nom vos falarey em 
figuras» (EE); «Da voz do anjo que disse 
aa Veronica em como falaria polla 
manhaã a Sam Clemẽte aa porta» (HV); 
«Se falarmos do menos preço do mũdo» 
(VC); «e falarõ lhe diante do templo de 
Salamõ» (HV); «per a qual cousa se 
entendem as prophecias que falarom de 
Christo» (VC); «ou de on[de] falas aly 
stas» (VC); «Se eu falase con as lingoas 
dos homeẽs e dos anjos» (S); «Porẽde 
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foy mester que os padres sanctos 
rregedores da ygreja falasem outra 
materia» (S); «o qual nõ se lee que algũa 
vez lhe falasse» (VC); «ssegũdo se lee 
de Anna madre de Manuel que falaua en 
seu coraçõ» (S); «pode bem seer que por 
hũa ora em quanto falauã em seu feito» 
(VC); «E elles falauam antre sy de to[da]
llas cousas que acõteçerom» (EE); «Pelo 
qual leyxando a mentira, falay verdade 
cada huum a seu proximo» (EE); «E esto 
asy feito liexea dizer seus pecados e nõ 
lhe fale mais ataa que a pessoa calle» 
(TC); «cõtendy e falei e desputey» (S); 
«quando te partires falem de ti que es 
boo ou leterado ou bem fallante» (VC); 
«Outrosy se faley ou participei com 
alguũs escomũguados» (TC); «o que 
falla nom o falla de ssy» (EE); «Cõtay 
vos de Pilatus e de todos que dẽtro som 
e que fallã de nos» (HV); «nõ sooes vos 
outros os que fallaaes, mas ho spiritu de 
vosso padre que falla em vos outros» 
(EE); «o qual nom poderia seer cõtado 
nẽ fallado» (VC); «A segunda fallãdo 
pallauras ouçiosas» (EE); «mas fallãdo 
lhe com dilligencia algũas cousas» (VC); 
«mas cõtradizia Martha fallãdolhe desta 
guisa» (VC); «Vos outros fallaes de 
hõrra e das coroas» (VC); «Elles fallam 
como nom experimentados» (EE); «ca o 
que milhor conheçemos milhor ho 
fallamos» (EE); «non som por ventura 
todos estes que fallan gallileus» (EE); 
«E estando fallando Pedro estas cousas 
cayo ho spiritusancto sobre todollos que 
ouuiam ha sua pallaura» (EE); «dizendo 
e fallando lhes  do formento dos 
phariseos» (VC); «mas fallandolhe 
razoadamẽte» (VC); «E disselhes 
fallandolhes em pessoa de huũ soo» 
(VC); «Fallar na ygreja ou fora della 
palauras ociosas» (S); «e deueo saluar e 
fallar lhe e acorrer lhe se o mester ouuer» 
(VC); «porque Jafel nõ no poera em 
esqueeçimẽto e fallara delle no liuro do 
sancto graao» (HV); «mas quãdo vier ho 

spiritu da verdade aquelle vos ẽsinara 
toda a verdade que nã fallara de si 
meesmo, mas fallara quãto ouuijr» (EE); 
«Fallarã nouas e diuersas linguas» (EE); 
«fallaram a Pillatos em aquesta maneira» 
(VC); «e em fallarẽ todas linguageẽs» 
(VC); «por fallarem em ella fallas vaãs 
e escarnehos e cousas leues» (VC); «e 
nõ lhe disseres nem lhe fallares que se 
guarde ho maao de seu camynho» (EE); 
«mas a voõtade do padre disse. (que 
fallarey eu em esta toruaçõ.)» (VC); 
«outras vezes por nõ seerẽ os ouuidores 
dignos nẽ taaes que mereçam de ouuir 
aquello que fallaria» (VC); «sejam 
soltos os atamẽtos da nossa lingoa para 
fallarmos dereitamẽte» (VC); «por hũa 
boca fallarõ todos os prophetas de 
Christo» (EE); «a crer ẽ todallas cousas 
que fallarom os prophetas» (EE); «e 
fallarom lhe assi» (VC); «Ex aquy agora 
craramente fallas e nenhuũ emxemplo 
dizes» (EE); «porque per ignoscẽcia o 
escusase e fallase» (VC); «e mãdou que 
daly adiante nõ fallasse nẽhuũ em tal 
cousa» (HV); «quando depois de 
açoutados os apostollos lhes mandarom 
que non fallassem: mais em nome de 
Jhesu» (EE); «declara aquello que 
fezeste e que maginaste e fallaste» (VC); 
«E as que fallastes aa orelha ou nos 
apartamẽtos» (EE); «Quãdo era minino 
fallaua como minino» (EE); «e descriã 
e fallauã cousas que nom eram de dizer» 
(EE); «e nom stando hy outrem 
fallaualhe de Christo» (VC); «fallauam 
da fundura das escripturas chaãmente e 
em todallas lĩguas» (EE); «e porque falle 
breuemẽte» (VC); «nõ cõsentindo que 
nos fallẽ auẽdo cõ elles cõuersaçõ nẽ 
falla algũa» (VC); «Mas porque vos 
fallei estas cousas» (EE); «e que nõ 
fallemos hedifficando o proximo nem 
louuãdo a deos» (VC); «mas faze que tu 
falles contigo» (VC); «Estas cousas vos 
falley em semalhãças» (EE); «Estas 
cousas vos fallo estando con vos outros» 
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(EE); «Fallo vos verdade e nom me 
creedes» (VC); «claramẽte lhes fallou de 
si meesmo» (VC); «Fallou lhe nõ a 
orelha ou aa façe como homẽ. mas fallou 
lhe no coraçõ» (VC); «e assy fallou lhes 
como huũ estrangeiro» (EE); «e como 
ẽtrasse em casa falloulhe Jhesu dizẽdo» 
(EE); «chegouse a elles e falloulhes» 
(VC); «e eu fallouos das penas e tormẽtos 
e disputo de suores» (VC); «todas estas 
cousas som pecados, e som pera 
confessar e dizer per suas dellas falom 
os sanctos (TC); «Se stamdo na ygreia 
falou palauras ouciosas e uaãs» (TC); 
«falou nos deus em o filho» (VC); «e 
Veronica faloulhe muy hõrradamẽte e 
disselhe» (HV); «de boa uõtade ffala 
dele muitas uezes e pẽsa nele sẽ nojo» 
(S); «ffalãdo do pouoo dos judeus» (S); 
«ffalando muito, digo algũas cousas que 
nõ son cõuinhaues» (S); «ffalar cousas 
vãas, falar muito, falar cousas loucas» 
(S); «o que lhe fora fallado deste 
menino» (VC); «vos bẽ sabes que foy 
fallado por toda Judea» (EE); «Esto vos 
he fallado por que vos nõ toruees de 
algũa offenssa» (EE); «e lhes ouuese 
fallado» (EE); «se non ouuesse vindo e 
lhes ouuesse fallado nõ ouuerã pecado» 
(EE); «trespassa a pureza e sanctidade 
de toda criatura per alteza que nom pode 
seer fallada» (VC); «nom pode seer 
fallado» (VC); «em estes dias nos teẽ 
fallado ẽ seu filho» (EE).

falcão, subs. (do lat. falcone-m). Ave 
de rapina. Formas: falcõ (TC, 1). 
Contexto: «asy como he o açor ou falcõ 
ou gauiã» (TC).

faldra, subs. (do gótico *falda, pelo 
lat. medieval falda-m). O mesmo que 
fralda: aba do vestuário; parte de baixo 
da camisa; fímbria. Formas: faldra 
(VC, 13; EE, 2); faldras (VC, 9; EE, 
1). Contextos: «E tanto staua fora de 
sy cõ spanto que se nõ podia mouer 
nem aleuãtar da faldra ou do peyto do 
senhor Jesu» (VC); «mas atees a orelha 

da faldra da vestidura» (VC); «os 
saçerdotes dos ydollos fezerõ a ymagẽ 
da virgẽ que trazia o minino na faldra» 
(EE); «mandara fazer ẽ sua corte ou 
paaços a ymagẽ de Christo cõ faldras 
ou abaas» (VC); «Christo tijnha huũas 
faldras longas segundo era o custume 
dos judeus» (EE).

faldrado, adj. (do part. de faldrar, este 
de faldra + -ar). Que tem fralda. 
Formas: faldrada (VC, 1); faldradas 
(VC, 1). Contextos: «Outros a teẽ 
muyto faldrada e larga per destroyçõ de 
gula» (VC); «mas nos agora fazemos as 
vestiduras faldradas» (VC).

faldramento, subs. (de faldrar + -mento). 
Ato ou efeito de faldrar; fralda; 
aba. Formas: faldramento (VC, 1). 
Contexto: «em o qual seixo ou penedo 
stã guardadas as peeguadas e todas 
outras medidas e o faldramento da 
vestidura da parte das costas do senhor» 
(VC).

falecedoiro, adj. (de falecido + -oiro). 
O mesmo que falecedor: transitó-
rio. Formas:  falleçedoyras (VC, 
1) .  Contexto:  «pemsa como as 
bemauẽturanças deste mũdo som falle-
çedoyras e vaãs» (VC).

falecer, vb. (do lat. vulgar *fallescere, 
este de fallere, enganar). Morrer; faltar; 
carecer. Formas: erã falleçidos (VC, 
1); faleça (VC, 2; C, 1; EE, 1); faleçã 
(VC, 1); faleçaaes (EE, 1); faleçe (S, 6; 
C, 1); faleçẽdo (S, 1; C, 1); faleçem (S, 
1; C, 1); faleçendo (C, 1); faleçeo (S, 
3); faleçer (S, 4; C, 2; EE, 1); faleçera 
(VC, 1); faleçerem (C, 1); faleçese (S, 
2); falecessẽ (VC, 1); faleçesses (VC, 1); 
falecia (VC, 3); faleçia (VC, 1); falesçẽdo 
(VC, 1); falesçem (S, 1); falesçer (VC, 
1); falleça (VC, 9; EE, 1); falleçã (VC, 
5); falleçaaes (EE, 2); falleçam (VC, 
2); falleçamos (VC, 2); fallece (VC, 1; 
EE, 1); falleçe (VC, 29; C, 1; EE, 6); 
falleçẽ (VC, 8; C, 1; EE, 2); falleçe lhe 
(VC, 1); falleçẽdo (VC, 4; C, 1; EE, 1); 
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falleçẽdolhes (EE, 1); falleçeeo (EE, 1); 
falleçem (VC, 5); falleçendo (VC, 1; 
EE, 1); falleceo (VC, 1); falleçeo (VC, 
16; HV, 1; EE, 4); falleçeolhes (VC, 
1); fallecer (VC, 1); falleçer (S, 1; VC, 
20; EE, 4); fallecera (VC, 2); falleçera 
(VC, 10; EE, 3); falleçerã (VC, 2); 
falleçeram (EE, 2); falleçeras (VC, 2); 
falleçerdes (EE, 2); falleçerẽ (VC, 9; 
HV, 1); falleçerem (VC, 1); falleçerey 
(VC, 1); falleceria (VC, 1); falleçeria 
(VC, 3); falleçerme (VC, 1); falleçerõ 
(VC, 1); falleçerom (VC, 2); falleçes 
(VC, 1); fallecesse (VC, 1); falleçesse 
(VC, 6); falleçessẽ (VC, 1); falleçessem 
(VC, 1); falleçi (VC, 2); falleçia (VC, 2; 
HV, 1); falleciã (VC, 1); falleçiã (VC, 
1); falleçida (VC, 1); falleçido (VC, 
1); fallesçã (VC, 1); fallesçamos (VC, 
1); fallesce (VC, 1); fallesçe (VC, 4); 
fallesçẽ (VC, 1); fallesçẽdo (VC, 1); 
fallescem (VC, 1); fallescendo (EE, 1); 
fallesceo (VC, 1); fallesçer (VC, 4); 
fallescera (VC, 2); fallesçera (VC, 2); 
fallesceras (VC, 1); fallesceriã (VC, 
1); fallesçerom (VC, 1); fallescesse 
(EE, 1); fallescia (VC, 1); falliçesse 
(VC, 1); ffaleçeo (S, 1); ffaleçer (S, 1). 
Contextos: «erã falleçidos de entender 
spiritual» (VC); «posto que o abade 
faleça antes de Natal» (C); «em caso 
que lhe faleçã as ditas cousas» (VC); 
«Irmaãos rogo vos nom faleçaaes» 
(EE); «por que lhes faleçe ha jurdiçan» 
(S); «e faleçẽdo qual quer dellas nõ 
seria sacramẽto» (S); «e aos velhos que 
faleçem por grande velhiçe» (S); «ou 
faleçendo sen fazer testamẽto» (C); «E 
posto que ffaleçeo ho sacramẽto, nom 
faleçeo a ffe do sacramẽto» (S); «sempre 
conuen fazer oraçom e nũca faleçer» (S); 
«e nõ faleçera atees o fim do mũdo» 
(VC); «quando os freigueses que asi nom 
quiserem reçeber os ditos sacramentos 
faleçerem que os nam emterrem em 
sagrado» (C); «E asi qual quer destas 
quatro coussas que faleçese nom poderia 

comsagrar ho corpo de Jhesu Christo» 
(S); «e que asy falecessẽ na fe» (VC); 
«nõ te agrauasses e faleçesses» (VC); 
«comera aquello que daly falecia» (VC); 
«aquelles a que faleçia a verdade» (VC); 
«partindose daquelle boo proposito 
afastandose e falesçẽdo em hedificio da 
quella obra» (VC); «por quanto a alguũs 
falesçem parentes e amigos» (S); «mas 
a ygreja nõ se pode alagar nẽ falesçer 
ajnda que seja aballada e cõbatida das 
ondas» (VC); «Paraay mentes que nõ 
falleça algũa cousa da graça de deus» 
(EE); «e que todos os mereçimẽtos 
nos falleçã» (VC); «Rogouos non 
falleçaaes em minhas tribullaçõoes por 
vos outros» (EE); «Obrem ergo rijamẽte 
os penitẽtes e nõ falleçam» (VC); «por 
tal que nõ falleçamos no que deuemos 
fazer» (VC); «todo homem fallece em 
alguũ bem que he em ho outro» (EE); 
«A sexta he agasalhar os estrãgeiros e 
proprios a que falleçe gasalhado» (C); 
«E asi falleçẽ sem nunqua mays lhe seer 
posto» (C); «pera cõ amor perfeito hir 
a deus falleçe lhe hũa cousa» (VC); «e 
falleçẽdo o vinho disse a madre de Jhesu 
a elle nam teem vinho» (EE); «honde 
falleçẽdolhes o vinho, Christo mudou a 
augoa em vinho» (EE); «quãdo de todo 
lhes falleçeeo ho mãtijmẽto» (EE); «nom 
falleçem os millagres» (VC); «E porque 
falleçendo o socorro humano sooe vijr 
o diuino» (EE); «A mãna falleceo aos 
filhos de Israel» (VC); «e posto que 
era moça quãdo seu marido falleçeo 
empero nunqua se quis casar» (EE); 
«e falleçeolhes a sua malicia» (VC); 
«e que nõ podyã fallecer de nom serẽ 
conpridas» (VC); «ella non pode falleçer 
nem desuiar da sua vontade» (S); «e 
assi nõ te fallecera que siguas» (VC); 
«no muyto fallar nõ falleçera pecado» 
(EE); «por çerto que nũca lhe falleçerã» 
(VC); «E se os leyxar hyr jejuũs a suas 
casas: falleçeram no caminho» (EE); 
«e nõ causaras nẽ falleçeras nas cousas 
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que em o presente acõteçerẽ» (VC); 
«por que quãdo falleçerdes vos reçebam 
nas pousadas perdurauees» (EE); «e 
des que as viãdas lhes falleçerẽ elles se 
vos darã» (HV); «por nõ falleçerem a 
elle e a seus subditos» (VC); «o mũdo 
braada eu falleçerey» (VC); «Eu disse 
que na minha avondãça nom falleceria 
nem me mudaria jamais» (VC); «e 
que lhes nõ falleçeria cousa» (VC); 
«sentia falleçerme pera ajũtamẽto de 
mereçimẽtos» (VC); «Todollos phisicos 
do spiritu falleçerõ e morerõ ẽ ty e tu nõ 
es curada» (VC); «E assy falleçerom os 
escoldrinhadores e enqueridores» (VC); 
«ora se tu ouues e falleçes pareçe que ẽ 
vaão foy de o elle ouuir» (VC); «nõ creeo 
que elle fallecesse daquello que dizia» 
(VC); «e como quer que atees cheguar a 
seu loguar o saluador aa visom humanal 
falleçesse» (VC); «e nõ falleçessẽ em 
tẽpo das tribulaçoões vijndoyras» (VC); 
«mas que ou na pascoa ou sacrificios 
ou outras festas falleçessem» (VC); «E 
daquella sua vida repairo eu e entrego 
os dãpnos da obra e do tempo em que 
falleçi» (VC); «ja falleçia outro o quall 
ellas tinhã a assar» (HV); «veendo 
que os outros jrmitaães falleciã nos 
tormentos que auiã» (VC); «porque 
acabasse justamẽte os misterios da ley 
que ajnda falleçiã» (VC); «e o homẽ 
cousa mui defectuosa e falleçida» (VC); 
«nõ era pois elle falleçido ou mĩgoado 
de ajuda» (VC); «porque nõ fallesçã 
nas tribullaçoões» (VC); «e que nõ 
fallesçamos da perfeiçom por afeiçõ dos 
parẽtes» (VC); «porque aquello a que 
pouco fallesce de seer semelha que ja he» 
(VC); «pã vinho que nunca fallesçe dame 
este mãjar spiritual» (VC); «e sempre 
se nembrã que lhes fallesçẽ alguũs 
beẽs» (VC); «e que negua o seu nome 
caẽdo ou fallesçẽdo de o amar» (VC); 
«porque çedo fallescem e nõ fazem 
fruyto eternal» (VC); «e fallescendo ho 
vinho» (EE); «porque lhes nõ fallesceo 

cousa» (VC); «todos os que o virẽ 
fallesçer» (VC); «thesouro que nũca 
fallescera em os çeeos» (VC); «Aquelle 
que chegua ao sabor e gosto desta duçura 
nõ fallesçera per preytesia» (VC); «pera 
tomares aquelle em que te as de manteer 
fallesceras no caminho» (VC); «defẽdeo 
lhes auer temor que lhes fallesceriã» 
(VC); «nom fallesçerom perseguidores 
dos amigos e scolhidos de deus» (VC); 
«ca posto que ho vinho fallescesse, 
empero nam ho sabiam todos» (EE); 
«de maneyra que pouco fallescia de sse 
alagarẽ» (VC); «nem falliçesse em ella 
o conprimento da ffe» (VC); «E posto 
que ffaleçeo ho sacramẽto, nom faleçeo 
a ffe do sacramẽto» (S); «mas que nom 
nos leyxe ffaleçer quãdo fformos postos 
em a tẽtaçom» (S).

falecimento ,  subs.  (de falecer + 
-mento). Ato ou efeito de falecer; 
morte; desfalecimento; privação; 
falha. Formas: faleçimento (S, 3); 
fallecimento (VC, 1); fallecimentos (VC, 
1); falleçimẽto (VC, 3; C, 1); falleçimẽtos 
(VC, 1). Contextos: «ou por faleçimento 
de saçerdote diachono» (S); «como o 
faleçimento do ẽtendimento ẽbarga o 
matrimonio» (S); «a pureza do coraçom 
nõ pode star com fallecimento de 
virtude» (VC); «Mas as nossas mingoas 
e fallecimentos scondemollos» (VC); 
«pois ja aquelle tempo de seu falleçimẽto 
tudo he recolhido o daquelle anno» (C); 
«(e os çegos) per os falleçimẽtos do 
verdadeiro conhoçimẽto» (VC).

falezinha, subs. (de fala + -zinha). O 
mesmo que falazinha: pequena fala. 
Formas: fallezynha (S, 1). Contexto: 
«depois dissese hũa fallezynha antre que 
disesse meũ, ou dormysse» (S).

falha, subs. (do lat. medieval fallia-m). 
Fenda; racha. Formas: falha (VC, 1). 
Contexto: «que a santidade da sua 
entẽçom nom ouuesse falha nem fosse 
britada» (VC).

fal ic imento ,  subs.  O mesmo que 
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falecimento. Formas: fallicimento (VC, 
2); falliçimento (VC, 1); fallicimentos 
(VC, 1);  fall içimentos (VC, 1); 
fallicimẽto (VC, 2); falliçimẽto (VC, 
2); falliçimẽtos (VC, 2). Contextos: 
«e nom entender ou poer assy meesmo 
se nom mingoa e fallicimento» (VC); 
«e perseuerar sem falliçimento em as 
perseguiçoões» (VC); «e se enxerguam 
os seus fallicimentos» (VC); «nom ham 
cura dos falliçimentos dos subditos e 
dos proximos» (VC); «em fim seguesse 
a mudeza e fallicimẽto de falla» (VC); 
«nõ per stado mas per caridade nẽ per 
falliçimẽto de coraçõ» (VC); «Quantas 
vezes gemer alguẽ por seus falliçimẽtos 
tantas acreçẽtara a graça de benignidade 
de deus» (VC).

falimento, subs. (de falir + -mento). 
Ato ou efeito de falir; falha. Formas: 
falimẽto (VC, 1); fallimento (VC, 5); 
fallimentos (VC, 2); fallimẽto (VC, 
5); fallimẽtos (VC, 2). Contextos: 
«nos venha tristeza. temor. ou falimẽto 
de coraçõ e voõtade» (VC); «Nõ lho 
cõsentio pois de o tocar por o fallimento 
da ffe que auia» (VC); «nẽ queiras 
julguar os fallimentos alheos» (VC); «E 
o fallimẽto do fundamẽto aa inconstãcia 
e mouimẽto da voontade» (VC); «por 
reçeberẽ suas visitaçoões mais que por 
emendarẽ os errores e fallimẽtos» (VC).

falir, vb. (do lat. fallere, enganar). Faltar; 
minguar; falhar. Formas: fallida (VC, 
3); fallido (VC, 1); fallidos (VC, 1); 
sejamos fallidos (VC, 1); sõ fallidos 
(VC, 1). Contextos: «E a construcçõ 
he aqui minguada ou fallida e he tal 
o entendimento» (VC); «auẽdo fraca 
e fallida entẽçõ» (VC); «Nem soy eu 
fallido de mereçimento» (VC); «item 
corregera aquello que mingua aos 
decepados. e semelhãtemẽte fallidos» 
(VC); «he que nos sejamos fallidos 
algũas vezes nas cousas necessarias» 
(VC); «Os maaos pois sõ fallidos e 
mingoados» (VC).

falquejar, vb. (de falca + -ejar; falca, 
do lat. medieval falca-m, pedaço 
de madeira). Desbastar a madeira; 
aplainar. Formas: falqueiaua (VC, 1); 
falquejã (VC, 1); falquejados (VC, 1). 
Contextos: «(Perventura nom he este 
filho de ferreyro ou carpenteyro) .s. de 
Josep que falqueiaua madeira» (VC); 
«os quaaes fazẽ ou falquejã paaos» 
(VC); «assi como de lenhos falquejados 
e apraynados» (VC).

falsador ,  subs.  (do lat .  medieval 
falsatore-m). Falsificador. Formas: 
falsadores (VC, 1). Contexto: «mas 
nõ per aquelles que fazem mal e que 
som falsadores e quebrantadores da 
ley» (VC).

falsairo, adj. O mesmo que falsário. 
Formas: falssayras (VC, 1). Contexto: 
«som reprehẽdidos os judeus das suas 
accusaçoões falssayras» (VC).

falsamente, adv. (de falso + -mente). Com 
falsidade; com mentira. Formas: falsa 
mẽte (VC, 1); falsamente (S, 3; TC, 
1; VC, 7; EE, 2); falsamẽte (S, 5; TC, 
1; VC, 14; HV, 2; EE, 1); falssamente 
(S, 1; EE, 2); falssamẽte (VC, 1; C, 
1). Contextos: «sõ postas maldiçoões 
cõtra os ypocritas que falsa mẽte mostrã 
auer ẽ si justiça» (VC); «e me louuey 
falsamente de sçiençia e de rriquezas 
e nobreza de lynhagen e de rriquezas 
e de parẽtes» (S); «asy como alguũs 
quãdo iurã falsamente ante a iustiça por 
peita que lhe dã» (TC); «aalem disto 
falsamente julgarã de Zacheo que ja 
nõ era pecador» (EE); «e acusandoo 
falsamẽte» (S); «Onde se huũ homẽ ante 
alguũ iuiz he acusado de algũa cousa 
falsamẽte» (TC); «rreprẽdia e julgaua 
falssamente seus feitos» (S); «ca nom 
he dicto falssamẽte nem com pequeno 
sentido aquelle dicto do propheta» (VC).

falsar, vb. (do lat. falsare). Falsificar. 
Formas: falsa (S, 1); falsã (TC, 1); 
falsar (VC, 1); falsauã (VC, 1); falsom 
(S, 1). Contexto: «O quarto o que falsa 
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leteras do papa ou vssa dellas» (S); «O 
onzeno he os que falsã algũs sellos ou 
escripturas» (TC); «O amor he lorigua 
ou cota de malha que se nõ pode falsar» 
(VC); «E aquesta ley britauã e falsauã 
os phariseus» (VC); «E outro fazem aos 
que falsom as leteras do papa e a estes 
por doesto» (S).

falsário, subs. (do lat. falsariu-m). Falso; 
mentiroso. Formas: falsario (S, 1); 
falsarios (S, 1). Contextos: «como ho 
carater que põee ao caualeyro no braço 
con ferro quente e ao falsario em a 
fronte» (S); «O .xij. dos falsarios, asi 
como os malefiçios que confessan que 
crerõ ha prauidade heretica ou se he 
falssa testemunha por dinheiro ou por 
falsso notayro» (S).

falsia, subs. (do castelhano falsía). 
Falsidade.  Formas:  falsia (VC, 
5); falsias (VC, 1); falsya (VC, 2). 
Contextos: «onde se pareçe a tua falsia 
e mẽtira» (VC); «em presença de Pillatus 
de muytas falsias quiseste consentir 
seres acusado» (VC); «nõ que tirasse os 
homẽs da verdade per a falsya e error» 
(VC); «mas bem os enduzia da falsya 
pera a verdade» (VC).

falsidade, subs. (do lat. falsitate-m). 
Qualidade do que é falso; mentira. 
Formas: falsidade (S, 6; VC, 17; EE, 
3); falsidades (VC, 1; EE, 1); falssidade 
(VC, 9); falsydade (TC, 1). Contextos: 
«A quarta he que seja fiel, que quer 
dizer que seja verdadeyra e sen nehũa 
falsidade» (S); «isto fazia o Apostollo 
porque engeytasse a falsidade daquelles 
falsos apostollos» (EE); «ẽpero teẽ 
muytas falsidades» (EE); «Mas para 
veer se o poderia achar em alguũa 
falssidade» (VC); «Outro iuramento ha 
hy de falsydade asy como aqueles que 
iurã testemunho falso» (TC).

falsificar, vb. (do lat. medieval falsificare). 
Tornar falso; adulterar. Formas: 
falsificauam (VC, 2). Contextos: «E 
ajnda nas palauras meesmas falsificauam 

mudãdo e em adendo alguũas cousas que 
o saluador disera» (VC); «E disy ajnda 
o falsificauam dizendo» (VC).

falso, adj. (do lat. falsus, a, um). Não 
verdadeiro; mentiroso; enganador. 
Formas: falças (S, 1); falsa (S, 3; TC, 
2; VC, 34; EE, 7); falsas (S, 8; TC, 2; 
VC, 24; EE, 3); falso (S, 8; TC, 15; VC, 
37; HV, 1; EE, 4); falsos (TC, 6; VC, 
43; HV, 3; EE, 18); falssa (S, 3; VC, 1; 
EE, 4); falssas (S, 1); falsso (S, 9; VC, 
3; C, 3; EE, 2); falssos (S, 2; VC, 2; EE, 
8); falsus (TC, 2); ffalso (S, 1); ffalsso 
(S, 1). Contextos: «e dise muitas cousas 
mẽtirosas e falças» (S); «por falsa conta 
ouue algũa coussa que era diuida ha 
outro» (S); «Itẽ quem midir per falsa 
medida .xx dias a pam e augua em 
peẽdẽça» (TC); «Que fezesem iũtar todo 
o poboo» (TC); «E esto faziam porque 
por isto fossem auidos em mayor estima 
suas falsas ensynanças» (EE); «Ca tall 
nõ condepna ell, mais aquelles que cõtra 
ell derõ aquel falso testemunho» (TC); 
«ho amor do proximo seja verdadeiro 
e non falso nem fingido» (EE); «os 
testimunhos falsos se dizem e asacam per 
muytas guisas» (TC); «apres de muytos 
falsos testimunhos» (VC); «nõ seruindo 
ao olho com falssa afeiçam» (EE); «as 
pemdenças som falssas que non som 
postas segũdo que ssom determinadas 
pollos dereytos» (S); «disse falsso 
testemunho» (S); «forõ emganados 
pellos falssos apostollos» (EE); «Outros 
testigos falsus ha hy por ẽueia»; «propria 
cousa he dos ẽueiosos de assacarẽ falsus 
testigos cõtra os boos» (TC); «dizer 
ffalso testemunho» (S); «jurar ffalsso, 
jurar muitas vezes» (S).

falsura, subs. (de falso + -ura). Falsidade. 
Formas: falsura (VC, 2); falsuras (VC, 
1). Contextos: «Aquelles acusam 
Christo de falso que lhe poõ em algũa 
falsura» (VC); «porque por a falsura 
das acusaçoões que lhe puynhã» (VC); 
«As suas armas som falsuras e ẽganos 
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de mallicias spirituaaes» (VC).
falta, subs. (do lat. medieval fallita-m, por 

falsa-m, part. passado de fallere). Ato 
ou efeito de faltar; privação; ausência. 
Formas: falta (EE, 3). Contextos: «nõ 
veem por falta da graça: mas pella falta 
dos homeẽs que a emgeytam» (EE); 
«Nom lhe responde aa petiçom da saude 
de seu filho mas da falta da ffe» (EE).

fama, subs. (do lat. fama-m). O bom nome 
de alguém; a reputação. Formas: faama 
(EE, 3); fama (S, 20; TC, 3; VC, 66; 
C, 2; EE, 16); famas (VC, 1); ffama 
(S, 1). Contextos: «Do qual se mostra 
sua faama que antre os saçerdotes 
era famoso» (EE); «A nona que de 
exemplo de boa vida e fama» (S); «Se 
por comselho ou per palaura ou per 
obra ou per aiuda ou per outro qualquer 
modo se trabalhou de conronper a boa 
fama doutrem» (TC); «quando nõ he 
conheçida a sua fama sta encuberta» 
(VC); «os phariseus erã de grãde fama ẽ 
ho pouoo dos judeus» (EE); «quaaesquer 
oppinioões e famas que ouuerẽ de seus 
bispos que lhes façã rellaçõ dellas» 
(VC); «na qual viuia primeiro por booa 
ffama» (S).

fame, subs. O mesmo que fome. Formas: 
fame (S, 5; VC, 119; HV, 22; TC, 1; 
EE, 42; RP, 1); fames (VC, 2; EE, 2). 
Contextos: «assy como quãdo a hy 
grãde fame» (S); «Se comeo sem fame ou 
ãte que o ouuese mester por gargãtuice» 
(TC); «prometem avõdãça e fartura e 
dam fame» (VC); «ho pouoo padeçe 
fame e pestilẽcia» (RP); «Onde se segue 
grande fame e careza» (EE); «e ja forõ 
batalhas e tremores da terra e fames 
segũdo dicto he» (VC); «pestenenças e 
fames e espantos do çeeo» (EE).

fameliar, subs. O mesmo que familiar. 
Formas: fameliares (S, 1). Contexto: 
«Por sseus parentes e amigos e 
fameliares» (S).

fameliaridade, subs. O mesmo que 
familiaridade. Formas: fameliaridade 

(VC, 1). Contexto: «per a qual cousa 
segundo Crisostomo se mostra a 
fameliaridade e coeternidade que he do 
filho ao padre» (VC).

famento, subs. O mesmo que faminto. 
Formas: famemtos (VC, 1); famẽtos 
(VC, 1). Contextos: «e deu lhes de 
comer seemdo famemtos» (VC); «e dar 
de comer aos famẽtos» (VC).

familha, subs. O mesmo que família. 
Formas: familha (VC, 2); familhas (VC, 
1). Contextos: «(em a qual lhe dissera 
Christo. teu filho viue. e creeo elle e sua 
casa) .s. sua familha toda» (VC); «tem 
de dar de comer aos filhos e familha do 
pam e mantijmento corporal» (VC); «e 
este he o pam das familhas» (VC).

familhar, subs., adj. O mesmo que 
familiar. Formas: familhar (VC, 2); 
familhares (VC, 1). Contextos: «que se 
elle per alguũ demonio que auia familhar 
segundo elles crijam lançaua os outros 
demões» (VC); «nõ me faças tu outra 
cousa se nõ auete cõpanheiramẽte cõ 
migo e sei meu familhar» (VC); «e mais 
familhares assi como os leterados» (VC).

familharidade, subs. O mesmo que 
familiaridade. Formas: familharidade 
(VC, 3). Contextos:  «que por a 
familharidade de fallar ameude cõ deus 
splãdeçia tãto» (VC); «(nẽ os vezinhos) 
por familharidade (nẽ os ricos) por 
alguũ proueito que speres de auer» (VC); 
«aos quaaes mostrou tãtos signaaes da 
familharidade e bẽquerẽça» (VC).

familharmente, adv. O mesmo que 
familiarmente. Formas: familharmẽte 
(VC, 2). Contextos: «porque aquestes 
amaua elle familharmẽte» (VC); «(e 
tocou os) familharmẽte e doçemente» 
(VC).

família, subs. (do lat. familia-m). Grupo 
de pessoas que têm laços de afinidade 
ou de sangue. Formas: familia (S, 2; 
VC, 5); familias (VC, 1); famillia (VC, 
11; EE, 1); ffamilia (S, 1). Contextos: 
«Ecomonica como deue rreger e 
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gouernar sua familia e cõpanha e sua 
casa» (S); «Aue memoria de my e da tua 
companhia e familia» (VC); «das vinte 
e quatro familias que descenderom de 
Aarom» (VC); «e som de famillia de 
rey Saul» (VC); «Christo cõ toda sua 
famillia nom tijnha dozentos dinheiros» 
(EE); «ajã cura das almas de suas 
molheres e de sua ffamilia» (S).

familiar, subs., adj. (do lat. familiare-m). 
Que é da família; parente; próximo. 
Formas: familiar (VC, 5; EE, 2); 
familiares (S, 5; VC, 6; C, 1); familliar 
(VC, 14); familliares (VC, 7; EE, 2); 
famillyar (VC, 2); famyliares (S, 2). 
Contextos: «e que domestica mente e 
familiar cõuersauã com elles» (VC); 
«e desy adeãte foy mais seu familiar 
por a lĩpeza da cõtinẽcia virginal» 
(VC); «E por quanto o fezerõ con 
familiar conselho do spiritusancto» 
(EE); «sõ escusados seus familiares assy 
como elles» (S); «fazensse familiares e 
cheguados a deus» (VC); «E porem mais 
familliar e mais acheguado se deuia auer 
cõ os enfermos» (VC); «Tu entende de 
que maneyra os discipollos que eram 
de Johãne seriam ja mais familliares de 
Jesu» (VC); «Ja nom sooes ospedes nem 
vijndiços: mas çidadaãos dos sanctos 
e familliares de deos» (EE); Outro 
mereçeo seer famillyar de alguũ rico» 
(VC); «como quer que os famyliares dos 
cardeaees podense comfesar ha outro 
saçerdote» (S).

familiaridade, subs. (do lat. familiaritate-m). 
Convivência; parentesco; intimidade. 
Formas: familiaridade (S, 2; VC, 
11); familliaridade (VC, 16; EE, 1). 
Contextos: «E dam bem de comer aos 
que ham em familiaridade e en amistança 
e os outros padeçẽ fame» (S); «porque 
pregũtandoos lhes mostrasse mayor 
familiaridade ocasiom e fiuza pera ho 
preguntarẽ» (VC); «mas seguiãno por 
familliaridade e companhia» (VC); «non 
foron propios ao apostollado, mas a huũa 

familliaridade» (EE).
familiarmente, adj. (de familiar + -mente). 

Com familiaridade; intimamente. 
Formas: familiarmẽte (VC, 1; EE, 3); 
familliarmente (VC, 4); familliarmẽte 
(VC, 3; EE, 2). Contextos: «jndo 
familiarmẽte e de boa voõtade» (VC); «Ca 
veemos que o phisico mais familiarmẽte 
se ha com o doente» (EE); «entrou a 
Pillatus familliarmente» (VC); «esto 
ajuntouse a estes familliarmẽte e fallaua 
hyndo cõ elles» (VC); «familliarmẽte 
lhes fallou como discipollos» (EE).

faminto, subs., adj. (de fame + -into). Que 
ou aquele que tem fome; esfomeado. 
Formas: famiẽtos (TC, 1); famijmto 
(VC, 1); famijntas (VC, 1); famijnto 
(VC, 7); famijntos (VC, 5); faminto 
(S, 1; VC, 1; EE, 2); famintos (VC, 
3); famjnto (VC, 2); famjntos (VC, 
1); famĩto (VC, 1); famynto (S, 1). 
Contextos: «Dar de comer aos famiẽtos» 
(TC); «E nõ soomẽte faz esmolla aquelle 
que da de comer ao famijmto e aos 
semelhãtes» (VC); «som mingoadas e 
famijntas» (VC); «Partas ho pam que 
desta guisa tees he do famijnto» (VC); 
«as quaaes sõ dar de comer ao famijnto 
e de beber ao siquioso» (VC); «Christo 
nos famijntos ha fame em os siquiosos 
ha sede» (VC); «nom som pobres 
soomente famijntos» (VC); «nõ da de 
comer ao faminto» (S); dando de comer 
ao faminto» (EE); «ficarõ os discipollos 
famintos e desejosos de seu senhor» 
(VC); «e os outros reçebẽ qualquer 
famjnto e morto de sede e dãlhe de comer 
e de beber» (VC); «e he mantimẽto aos 
famjntos e aos fracos» (VC); «nõ leixa 
alguẽ jejuũ ou famĩto» (VC); «Ha segũda 
obra de misericordia he dar de comer ao 
famynto» (S).

famoso, adj. (do lat. famosus, a, um). Que 
tem fama; célebre; conhecido. Formas: 
famosa (VC, 5; EE, 1); famosas (VC, 2); 
famoso (VC, 8; EE, 2); famosos (VC, 3; 
EE, 1). Contextos: «e sobre toda cousa 
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nomeada e famosa em aqueste mũdo e 
no outro» (VC); «trelladar alguũa breue 
e famosa estoria» (EE); «Escripueo 
aquelle tytollo nom em huũa lingua. mas 
em tres linguas famosas» (VC); «e do 
titollo famoso e da sorte lãçada sobre a 
vestidura» (VC); «Paulo era famoso na 
persecuçom contra Christo» (EE); «E per 
ellas forã nomeados e famosos» (VC); 
«grandes feitos de homeẽs mortaaes e 
baroões famosos» (EE).

fantasia, subs. (do grego φαντασία, 
pelo lat. phantasia-m). Imaginação; 
invenção. Formas: fantasia (VC, 1; EE, 
1); fantasias (VC, 5); fantasya (S, 1). 
Contextos: «E pareçerom aas molheres 
as palauras dos angeos como palauras de 
fantasia e nõ verdadeiras» (VC); «E esto 
dizia o diaboo cõ fantasia» (EE); «e chea 
de muytas velhacarias e de desuayradas 
fantasias» (VC); «mas ajnda o custume 
meesmo do pecar e a multidom das 
fantasias e dos maginamentos» (VC); 
«porque quãdo ajnda padeçemos e nos 
veẽ na oraçom a multidõ das fantasias» 
(VC); «fazem os hereges que creem en 
Deus se nõ ho que por ymaginaçon e 
fantasya fingem» (S).

fantasma, subs. (do grego φάντασμα, pelo 
lat. phantasma-m). Espectro; aventesma; 
ilusão. Formas: fantasma (VC, 5; EE, 
1); fantasmas (VC, 1); fãtasma (S, 1; VC, 
2). Contextos: «e porque nõ pareçesse 
fantasma aquello que foy feito» (VC); 
«e com medo bradarõ cuydãdo que era 
fantasma ou visom» (VC); «eu som o 
liurador e nõ fantasma» (VC); «non 
cryam seer fantasma que vijam o pam e 
o peixe» (EE); e a multidom e fantasmas 
da companha veem de golpe sobre os que 
assi oram» (VC); «e aos que pescauã no 
mar como fãtasma» (S); «nõ negou elle 
a madre porque pẽssassem que elle era 
nascido dalgũa fãtasma» (VC); «por 
declaraçõ da sua resurreiçõ e por mostrar 
nõ seer fãtasma» (VC).

fantasticamente, adv. (de fantástico + 

-mente). Como um fantasma; ilusoria-
mente. Formas: fantasticamẽte (VC, 
1). Contexto: «porque per as obras do 
homẽ viuo se mostrasse verdadeiramẽte 
resusçitado e nõ fantasticamẽte» (VC).

fantástico, adj. (do grego φανταστικός, 
pelo  la t .  phantast icus ,  a ,  um ) . 
Imaginário; enganador; fantasmagórico; 
aparente. Formas: fantastica (VC, 3); 
fantasticas (VC, 1); fantastico (VC, 3). 
Contextos: «e nõ som cousa fantastica 
nem enganosa e dyabolyca» (VC); «por 
tal que a obra da sua encarnaçõ nõ fosse 
auyda por fantastica e nõ verdadeira» 
(VC); «defundo açima como falsas 
e fantasticas» (VC); «eu ey corpo 
verdadeiro e nõ fantastico pera guareçer 
e tirar de duuida os coraçoões» (VC); «os 
hereges que diserom que nom ouuera elle 
verdadeiro corpo. mas fantastico» (VC).

faraó, subs. (do grego φαραώ, pelo lat. 
pharaone-m). Soberano do antigo Egito. 
Formas: farao (S, 1); pharao (VC, 16; 
EE, 1); pharaõ (VC, 1). Contextos: 
«que sse negou seer fylho da filha 
delrrey farao» (S); «assy como endurou 
o coraçom de pharao» (VC); «E assy 
meesmo deus venceo muytas vezes 
pharao jmijgoo dos judeus e o matou» 
(VC); «de pharao Rey de Egypto» (EE); 
«Item aquellas treeuas eram palpauees e 
escuras e negras como eram ou forom as 
do Egypto em tẽpo do rey pharaõ» (VC).

fardel, subs. (do lat. medieval fardellu-m, 
pano que envolve as mercadorias, 
pelo francês antigo fardel). Saco ou 
alforge onde se guardam provisões para 
uma jornada. Formas: fardel (VC, 1). 
Contexto: «nẽ fardel nẽ carrã ou folle 
de coyro» (VC).

farelo, subs. (do lat. tardio farinellu-m, pelo 
italiano farinello). A parte mais grossa da 
farinha depois de ser peneirada. Formas: 
farello (VC, 1). Contexto: «O pã de 
trigo sem cijnza e sẽ farello e sẽ semea 
nẽ cobertura algũa» (VC).

farinha, subs. (do lat. farina-m). O pó que 
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se obtém depois da trituração dos grãos 
de vários cereais. Formas: farinha (S, 
1; TC, 2; VC, 10; EE, 2). Contextos: 
«Por que o pam que he hostia non deue 
soomente ser farinha soo nem graão 
soo» (S); «e deue o pam de seer o terço 
de farinha e o terço de ciinza e o teerço 
sal e agua» (TC); «cõpos hũa massa de 
pez e farinha peneirada» (VC); «Farinha 
pineirada e brãca amassada com agua» 
(EE).

fariseu, subs. (do grego φαρισα‹ος, pelo 
lat. pharisaeu-m). Indivíduo pertencente 
a uma seita judaica do tempo de Jesus 
Cristo. Formas: fariseu (S, 1; EE, 2); 
fariseus (VC, 1; C, 1; EE, 9); ffariseu 
(VC, 1); pharesseu (VC, 1); phariseos 
(VC, 75; EE, 1); phariseu (TC, 1; VC, 
39; EE, 15); phariseus (VC, 99; EE, 
66); pharyseus (EE, 2). Contextos: 
«segũdo o fariseu que pregũtou a Jhesu 
Christo, ca o proximo sse entende 
em muitas maneiras» (S); «Rogaua 
huũ fariseu a Jhesu que comesse» 
(EE); ẽpero nõ cesauã os ẽueiosos e 
fariseus de asacarẽ cõtra ele falsos 
testimunhos» (TC); «como aos fariseus 
por seus danosos feitos e obras» (C); 
«Aquesta he aquella que saluou o 
publicano ante que o ffariseu» (VC); 
«E esto rõpeo ho pharesseu» (VC); 
«e despoys reprẽdemdo a soberba dos 
phariseos comclude dizendo» (EE); 
«huum phariseu chegou a Ihesu Christo 
e preguntoulhe, qual era o mayor 
mandamẽto na ley» (TC); «erã dictos 
phariseus, de phares que quer dizer 
apartamento» (EE); «quãdo Christo 
saarou o ydropigo ẽ a casa do principe 
dos pharyseus ẽ sabado» (EE).

farnel, subs. O mesmo que fardel. Formas: 
farnel (VC, 1). Contexto: «forõ ẽviados 
os ap aa preeguar sem farnel e sem saco 
e sem prouisã algũa dos mantijmẽtos 
necessarios» (VC).

fartar, vb. (de farto + -ar). Satisfazer; 
saciar; encher. Formas: farta (S, 6; VC, 

13; EE, 1); fartã (VC, 4); fartãdo (VC, 
1); fartam (VC, 1; EE, 1); fartar (S, 2; 
TC, 1; VC, 16; EE, 4); fartar se (VC, 1); 
fartar se hã (VC, 1); fartara (VC, 2; EE, 
1); fartaram (EE, 1); fartardes (VC, 1); 
fartarẽ (VC, 1); fartarei (VC, 1); fartarey 
(EE, 1); fartarõse (VC, 1); fartarõsse 
(EE, 1); fartarsse (EE, 1); fartarte (VC, 
1); fartase (TC, 2; VC, 1); fartãse (VC, 
1); fartasse (VC, 1); fartaua (VC, 1); 
farte (EE, 1); fartou (S, 2; VC, 5; EE, 
2). Contextos: «auariçia he cobijça que 
nũca sse farta de algũas coussas» (S); 
«e o sabor farta todollos fiees» (VC); 
«repousa a uida, e farta o desejo» (EE); 
«e em a sua desejada ou desejauel 
face se fartã os olhos de todollos 
bẽauenturados» (VC); «estes som os 
doze paães que stauã sobre a mesa da 
proposiçã fartãdo elles e manteẽdo 
as almas cõ a palaura da vida» (VC); 
«Comtempram a deus e nũca se fartam» 
(EE); «Se a cõcebeo tã solamente por 
fartar ao apetito» (TC); «o qual fazia aa 
porta sua cheo de bostellas e desejaua 
fartar se» (VC); «os quaaes seguindo 
a sua paixõ e humildade fartar se hã da 
sua carne» (VC); «quãdo tornar do juizo 
aos eu regno fartara cõ sua caridade aos 
cathollicos» (EE); «ca sempre aueram 
fame e nũca se fartaram» (EE); «e se 
he bẽ da parte e quinhom de vossos 
jrmaãos fartardes vos vossos olhos» 
(VC); «se nõ por se fartarẽ os olhos em 
ellas» (VC); «E cõ allegria vos fartarei 
auoondarey e recrearey em o presente» 
(VC); «Eu me fartarey quando pareçer a 
tua gloria» (EE); «(E fartarõse) todos e 
nõ he marauilha pois tijnhã boo veedor» 
(VC); «E comerõ e fartarõsse» (EE); 
«Era huũ pidinte por nome Lazaro: que 
jazia aa porta do riquo cheeo de chagas 
cobijçãdo fartarsse das migalhas que 
cayam da mesa do rico» (EE); «Quejãdo 
christaão es tu que cõ Christo que auia 
fame queres fartarte» (VC); «Aquel que 
diz mal de outrẽ fartase de carne alhea» 
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(TC); «os quaaes pascẽ e fartãse das 
rujndades» (VC); «por tal que o amor 
de dentro se fartasse e mãteuesse das 
cousas que visse aadefora» (VC); «E 
Jesu como bõo pastor gouernaua os e 
fartaua da[s] palauras da sua ensinãça 
spiritual» (VC); «Do teu jejuũ se farte a 
fame do do proue» (EE); «aos sete pãees 
de que noso señor fartou a multidõem 
da gente» (S).

fartível, adj. (de farto + -ível). Que farta. 
Formas: fartiuel (VC, 1). Contexto: 
«Sera o pam de nossa terra muy fartiuel 
e grossento» (VC).

farto, adj. (do lat. fartus, a, um). Satisfeito; 
saciado; cheio. Formas: farta (VC, 8); 
fartas (VC, 2); farto (VC, 8); fartos 
(TC, 1; VC, 25; EE, 1); fartus (TC, 1). 
Contextos: «A barba era grossa ou 
farta de cabellos» (VC); «depois que 
as cõpanhas forõ fartas apanharõ dos 
pedaços e relleu que ficou» (VC); «e 
farto e cheo da auondança da sua casa» 
(VC); «Porque estes nunca som fartos 
nem contentes por muyto que aiam» 
(TC); «e nom som fartos de ty» (VC); 
«e depois que forom fartos disse a seus 
discipollos» (EE); «nunca som contentes 
nẽ fartus segundo a sua cobiiça» (TC).

fartura, subs. (do lat. fartura-m). Estado 
de farto; abundância. Formas: fartura 
(VC, 20; EE, 3). Contextos: «Ha hy 
ajnda pam de fartura pera sempre» (VC); 
«e per exẽplo atees que cheguemos aa 
perfeita fartura» (VC); «Esta grãde çeea 
he a fartura da dulçidõ eternal» (EE); «E 
esta he fartura de gloria celestrial» (EE).

fase, subs. (do grego φάσις, pelo lat. 
phase-m). Passagem; transição. Formas: 
phase (VC, 3). Contextos: «A primeyra 
solẽpnidade dos paães asmos o qual 
he chamado phase que quer dizer 
passamẽto» (VC); «porque phase he 
interpretado passamẽto» (VC); «E 
dizesse pascoa desta diçom phase que 
quer dizer trespassamẽto» (VC).

fastar, vb. O mesmo que afastar. Formas: 

fastam (VC, 1). Contexto: «e som assy 
como aquelles que arredam e fastam a 
sua presença e a neguã» (VC).

fastidioso, adj. (do lat. fastidiosus, a, um). 
Que causa fastio; enfadonho. Formas: 
fastidiosa (VC, 1). Contexto: «nem ha 
queirõ de si como cousa fastidiosa e 
insipida vomitar a penuria dos nouos 
vocabulos» (VC).

fastio, subs. (do lat. fastidiu-m). Aversão; 
aborrecimento; tédio. Formas: fastio 
(TC, 1; VC, 7). Contexto: «Outrosy me 
uem fastio e emfadamẽto em tal guysa 
que nõ ueio a ora que aia de acabar de 
rezar» (TC); «e por auorreçimento ou 
fastio a engeitasse» (VC); «nom ha hy 
cousa em que se geere fastio» (VC); 
«porque nõ auerã fastio jamais» (VC).

faternal, adj. O mesmo que fraternal. 
Formas: faternal (VC, 1). Contexto: 
«Ex aquy quanto doesta o senhor o odio 
faternal» (VC).

fatia, subs. (do árabe fitatâ, migalha). 
Pedaço; porção. Formas: fatia (VC, 3). 
Contextos: «dizendo aquelle he a que eu 
dey hũa fatia molhada ou sopa» (VC); 
«E logo deu a sopa ou fatia molhada» 
(VC); «E per sopa ou per fatia molhada 
declarou o senhor quen era o que o auia 
de traher» (VC).

fatigado, adj. (do part. de fatigar, este 
do lat. fatigare). Cansado. Formas: 
fatigado (VC, 1); fatiguado (VC, 1). 
Contextos: «Fatigado ou cansado he 
o senhor segundo a carne da fortalleza 
do qual nos auemos ho esforço» (VC); 
«fatiguado he aquelle o qual se nos 
desemparar logo somos fadigados e 
canssados» (VC).

fausto, subs. (do lat. faustu-m, do part. 
passsado de favere). Ostentação; luxo. 
Formas: fausto (VC, 4). Contextos: 
«mas lançado da alma o fausto e soberua 
do senhorio toma a humildade do 
moordomado» (VC); «da a my que 
despreze o fausto e soberua do mũdo» 
(VC); «Quãdo os leygos veẽ tãto fausto 
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nos ornamẽtos e alffayas de casas dos 
clerigos» (VC); «quãdo veẽ tanto fausto 
e tãta desordenança dos clerigos?» (VC).

favão, subs. (de favo + -ão). Favo grande. 
Formas: fauam (EE, 1); fauõ (EE, 3); 
fauom (EE, 2). Contextos: «E elles 
disserom aa meetade de huũ peixe assado 
e huũ fauam de mel» (EE); «ha metade 
de huũ peixe assado, e huũ fauom de 
mel» (EE).

favo, subs. (do lat. favu-m). Conjunto de 
alvéolos onde as abelhas depositam o 
mel. Formas: fauo (VC, 11); fauoo (VC, 
2). Contextos: «e come o fauo teu com 
tua doçura» (VC); «auiã elles comida. 
e huũ fauo de mel» (VC); «e era fauo 
de mel per doçura da natureza diuinal» 
(VC); «Este he tal como o fauoo que 
destilla e lança de sy doçura» (VC); 
«Oo palaura doçe mais que mel e fauoo 
que nas deuotas voõtades cada dia deuia 
seer reuolta e cuidada de que saaee huũ 
liquor» (VC).

favor, subs. (do lat. favore-m). Obséquio; 
benefício; apoio. Formas: fauor (SG, 
1; S, 13; VC, 42; C, 3; EE, 6); fauores 
(VC, 1; C, 1); favor (C, 2); ffauor (S, 
1). Contextos: «cada hũa dellas ajuda 
conselho ou fauor» (SG); «E por fauor 
do pouoo que me louuase ho poderio 
que foy dado» (S); «como de feito 
com diuino fauor per obra comprio» 
(VC); «os que buscam a propia gloria 
e fauor dos homeens nas suas booas 
obras» (EE); «Muytas vezes faz o boo 
injustos fauores aos senhores que teem 
cruees» (VC); «ou per fauores tornãse ao 
custume que dantes tinham» (C); «ajuda 
e favor e autoridade» (C); «por quanto 
he em ffauor e proueito do pouoo» (S).

favorável, subs., adj. (do lat. favorabile-m). 
Que favorece; propício; vantajoso. 
Formas: fauorauees (S, 1; VC, 1); 
fauorauel (VC, 8). Contextos: «forõ 
os medeaneiros, ou mesajeiros, ou 
ẽduzidores, ou fauorauees» (S); «Esta 
vida faz que os sanctos de deus sejã 

muyto fauorauees» (VC); «e sey 
fauorauel a my pecador» (VC); «e 
fezesteo seer fauorauel aos filhos da 
jra» (VC); «se te fauorauel for cheguaras 
onde queres» (VC); «Ella he legual. 
justa. e piadosa. e fauorauel» (VC).

favorecer ,  vb. (de favor + -ecer). 
Fazer favor a; conceder proteção; 
valorizar. Formas: fauoreçendoo (EE, 
1); fauoreçeruos (EE, 1). Contexto: 
«Todos me desejaaes teer para ajudar e 
fauoreçeruos» (EE).

favorizar, vb. (do lat. medieval favoriscare 
ou favorizare). Favorecer. Formas: 
fauorezimos (VC, 1); fauoriza (VC, 
1); fauorizallo (VC, 1); fauorizar (VC, 
1). Contextos: «por tal que em estas 
cousas que dictas sam nõ defendamos e 
fauorezimos» (VC); «cada huũ fauoriza 
os seus vicios» (VC); «querendo 
fauorizallo porque o temiam» (VC); «e 
por fauorizar ao poboo judayco» (VC).

faxa, subs. O mesmo que faixa. Formas: 
faxas (VC, 1). Contexto: «e leguarõno 
com outros pannos e com huũ sudayro 
que lhe poserom na cabeça. e com çintas 
ou faxas» (VC).

fazanha, subs. (do cast. fazaña). O mesmo 
que façanha: proeza; ato de coragem. 
Formas: fazanha (EE, 1). Contexto: 
«faziã alguũa marauilhosa fazanha pella 
defensan ou emxalçamẽto da cousa 
pubrica» (EE).

fazedoiro, subs., adj. (de fazer + -doiro). 
Que ou o que faz ou cumpre; fazedor. 
Formas: fazedoira (VC, 1); fazedoiras 
(VC, 2); fazedoyras (VC, 1); fazedoyro 
(VC, 1); fazedoyros (VC, 1). Contextos: 
«demostrou abertamẽte o stado da 
verdadeira resurreyçõ em sy seer feyta 
e em nos depois fazedoira» (VC); «e 
aquellas cousas que erã fazedoiras» 
(VC); «ha mester pera as cousas 
fazedoiras em elle meesmo» (VC); 
«ensinou as moralidades e as cousas 
fazedoyras» (VC); «nom duuida seer 
fazedoyro aquello que preguntaua» 
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(VC); «seendo certos que quantos 
malles fezerõ a tãtos beẽs fazedoyros se 
obrigarõ» (VC).

fazedor, subs. (de fazer + -dor). Aquele 
que faz; criador; construtor. Formas: 
fazedor (S, 1; VC, 60; EE, 8); fazedores 
(VC, 3; EE, 2). Contextos: «por que 
como quer que ho varon he fazedor da 
geraçon e quasi senhor da molher» (S); 
«todo bem proçede como de prinçipal 
fazedor» (EE); «nõ descordãdo da graça 
do teu fazedor» (VC); «seendo fazedor 
e trabalhador» (VC); «Nyno que foy 
rey e fazedor ou refazedor de Ninjue» 
(VC); «forõ sem vergonha empugnar 
cõtra o fazedor de todos cousas» (VC); 
«mas os fazedores della serã justificados 
acerca de deus» (VC); «Seede fazedores 
da pallaura» (EE).

fazenda, subs. (do lat. facienda, gerundivo 
de facere). Bens; haveres. Formas: 
fazẽda (VC, 15; C, 2; EE, 7); fazẽdas 
(TC, 1; VC, 4; C, 2; EE, 1); fazemda 
(S, 2; VC, 1); fazenda (VC, 9; C, 3; EE, 
10); fazendas (C, 1). Contextos: «e teer 
cujdado de saber a fazẽda e cõuersaçõ 
alhea» (VC); «por que a jnjuria da pessoa 
e perda da fazẽda podese cõ dereito e saã 
cõçiẽçia demãdar» (C); «deytou a mal 
toda sua fazẽda viuẽdo desonestamẽte» 
(EE); «Pequey ainda ẽ iulgãdo as fazẽdas 
e uidas alheas parãdo mẽtes a elas e nõ 
a minha» (TC); «beẽs, casas, fazẽdas de 
seus prouximos» (C); «e non deuiam 
teer cousa algũa de fazemda» (S); 
«começem husar de seus actos e de seu 
officio acerca das cousas da fazemda» 
(VC); «viuendo justamẽte em seus beẽs e 
fazenda» (VC); «e este foy defamado ãte 
elle que ouuesse pouco menos destruido 
sua fazenda» (EE); «porque os outros 
juizes do mundo julgam açerqua das 
fazendas e corpos dos homẽs» (C).

fazente, adj. (do lat. faciente-m, part. 
presente de facere). Que faz; fazedor. 
Formas: fazente (VC, 2); fazẽte (VC, 
2). Contextos: «doores cõtinuadas 

atormentarõ a mjnha vida fazente 
peendẽça» (VC); «Mas diz sobre huũ 
peendença fazente a qual he a peendença 
dos deuotos» (VC); «Christo he aqui 
dito lenho verde fazẽte fructo» (VC); 
«acõpanharllo has cõ os apostollos 
o pastor piedoso fazẽte millagres 
gloriosos» (VC).

fazer, vb. (do lat. facere). Executar; efetuar; 
construir; produzir. Formas: a feito (EE, 
1); a feitos (TC, 1); aja fecto (S, 2); aja 
feyto (EE, 1); as feito (EE, 1); auer fectos 
(VC, 1); auer feita (VC, 1); auer feito 
(VC, 3); aueres feita (VC, 1); aueres feito 
(VC, 1); auia fecto (S, 1); auiã feita (VC, 
1); auia feitas (VC, 1); auia feito (S, 1; 
VC, 3; HV, 1; EE, 2); auiã feitos (VC, 
1); auia feyta (VC, 1); auia feyto (VC, 
3; EE, 1); auiã feyto (VC, 1); auian ffecto 
(S, 1); avendo feito (S, 1); aver feito (S, 
1); aver feyto (S, 1); avia feitos (S, 1); 
avia feyto (S, 1); avia feytos (S, 1); avya 
fecto (S, 1); avya feytas (HV, 1); era fecto 
(VC, 1); era feita (VC, 6; HV, 1); erã 
feitas (VC, 1); era feito (VC, 9; HV, 2); 
era fejta (VC, 1); era feyta (VC, 4); era 
feyto (VC, 3; EE, 2); eram feitos (VC, 
1); eram feytas (S, 1); eram feytos (VC, 
1); es feita (VC, 2); es feito (VC, 8); es 
feto (VC, 1); es feyto (VC, 2); estaua 
fecta (S, 1); estauã feitos (VC, 1); faça 
(S, 86; TC, 40; VC, 239; HV, 2; C, 20; 
EE, 29; RP, 1); façã (SG, 1; S, 7; TC, 4; 
VC, 72; HV, 2; C, 7; EE, 6); faça o (VC, 
1); faça se (VC, 2); façã se (VC, 2); faça 
te (VC, 1); façaaees (VC, 1); façaaes 
(VC, 11; HV, 1; EE, 7); façaas (VC, 1); 
façades (VC, 1); façaes (VC, 3; HV, 2); 
façalhe (S, 1; TC, 2; VC, 1); façam (S, 
4; TC, 1; VC, 23; C, 26; EE, 4; RP, 1); 
façam te (VC, 1); façamollo (VC, 2); 
façamonos (VC, 1); façamos (S, 3; VC, 
81; HV, 2; EE, 6); façamos lhe (VC, 1); 
façamos nos (VC, 1); façan (S, 2); façao 
(VC, 1; C, 1); faças (S, 4; VC, 32; EE, 
2); façase (VC, 1; C, 1; EE, 1; RP, 6); 
faço (S, 2; TC, 5; VC, 45; C, 1; EE, 21); 
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faço vos (VC, 1); façoo (VC, 2); façote 
(TC, 1); façoto (VC, 1); facto (VC, 1); 
faloa (C, 1); fara (S, 7; TC, 1; VC, 89; 
EE, 21; RP, 1); farã (VC, 19; EE, 1); 
faram (VC, 7; C, 2; EE, 6); faras (S, 14; 
VC, 18; C, 3; EE, 3); farees (VC, 5; EE, 
2); farei (VC, 3; EE, 1); faremos (S, 2; 
VC, 14; HV, 2; EE, 1); fares (S, 1; EE, 
1); farey (TC, 2; VC, 15; HV, 4; EE, 14); 
faria (S, 5; TC, 2; VC, 23; HV, 3; EE, 4; 
RP, 1); fariã (S, 2; VC, 9; C, 2; EE, 1); 
fariam (S, 1; TC, 1; VC, 7; C, 1); 
fariamos (VC, 4); farias (VC, 5); farsea 
(VC, 1); farya (S, 2; VC, 1); fas (VC, 2); 
faz (S, 295; TC, 42; VC, 1074; HV, 1; C, 
6; EE, 176; RP, 7); faz lhe (VC, 1); faz 
lhes (VC, 1); fazã (VC, 1); faze (S, 5; 
VC, 107; EE, 5; RP, 1); fazẽ (S, 48; TC, 
21; VC, 387; C, 7; EE, 18; RP, 1); faze 
a (VC, 1); faze as (VC, 2); faze lhe (VC, 
1); fazẽ lhe (VC, 1); faze me (VC, 26); 
fazẽ no (VC, 2); fazẽ nos (VC, 1); faze 
nos (VC, 2); faze o (VC, 2); faze os (VC, 
2); faze se (VC, 9); fazẽ se (VC, 3); faze 
te (VC, 3); fazea (VC, 2); fazeas (VC, 
2); fazede (S, 3; VC, 12); fazedea (VC, 
1); fazẽdo (S, 19; TC, 1; VC, 103; HV, 
1; C, 3; EE, 12); fazẽdo a (VC, 1); fazẽdo 
lhe (VC, 5); fazẽdo lhes (VC, 1); fazẽdo 
me (VC, 1); fazẽdo nos (VC, 1); fazẽdo 
se (VC, 1); fazẽdo vos (VC, 1); fazẽdoa 
(VC, 1); fazẽdole (VC, 1); fazẽdolhe (S, 
1; VC, 3; EE, 1); fazẽdolhes (S, 1; VC, 
1); fazẽdonos (VC, 1); fazẽdoo (C, 1; 
EE, 1); fazẽdoos (VC, 2); fazẽdose (C, 
1); fazẽdote (VC, 1); fazee (S, 3; VC, 18; 
HV, 7; EE, 21); fazeẽdose (VC, 1); 
fazeeme (VC, 1); fazees (VC, 7; EE, 2); 
fazela (S, 1); fazelaa (TC, 1); fazelhe 
(TC, 1); fazẽlhe (VC, 1); fazelhes (TC, 
1; VC, 3); fazẽlho (VC, 1); fazelhos ha 
(VC, 1); fazella (TC, 1; VC, 3; EE, 1); 
fazella ha (VC, 1); fazellas (VC, 2; EE, 
1); fazellas ha (VC, 1); fazelles (VC, 1); 
fazello (S, 1; VC, 7; C, 2; EE, 2); 
fazelloas (VC, 1); fazelloey (VC, 1); 
fazellos (VC, 4); fazellos ey (VC, 1); 

fazellos ham (VC, 1); fazelo (TC, 2; EE, 
1); fazeloya (TC, 1); fazem (S, 52; TC, 
10; VC, 206; C, 9; EE, 30); fazem lhes 
(VC, 3); fazem se (VC, 1); fazemdo (S, 
2; TC, 1; VC, 1; C, 1; EE, 1); fazemdoo 
(VC, 1); fazeme (VC, 30); fazemolo 
(VC, 1); fazemos (S, 10; TC, 2; VC, 103; 
C, 2; EE, 10); fazemos lhe (VC, 1); 
fazemoslhe (VC, 1); fazemosnos (VC, 
1); fazemse (VC, 1); fazemus (TC, 1); 
fazen (S, 47; VC, 1; C, 1; EE, 6); fazẽna 
(VC, 1); fazendo (S, 17; TC, 5; VC, 104; 
C, 10; EE, 31); fazendo a (VC, 1); 
fazendo lhe (VC, 1); fazendo me (VC, 
1); fazendo nos (VC, 2); fazendo se (VC, 
3; EE, 1); fazendoa (VC, 3); fazendolha 
(VC, 1); fazendolhe (S, 1; VC, 6; EE, 5); 
fazendolho (S, 1); fazendome (VC, 1); 
fazendonos (VC, 1); fazendoo (VC, 2); 
fazendoos (VC, 2); fazendose (VC, 2; 
EE, 1); fazendosse (VC, 1; C, 1); fazeno 
(TC, 1); fazense (VC, 2); fazensse (VC, 
1); fazeo (S, 1; TC, 1; VC, 18; EE, 2); 
fazeos (VC, 4; EE, 2); fazer (SG, 2; S, 
437; TC, 104; VC, 1434; HV, 32; C, 68; 
EE, 194; RP, 3); fazer lhe (VC, 2); fazer 
lhe ha (VC, 1); fazer lhes (VC, 1); fazer 
nos (VC, 1); fazer se (VC, 4; EE, 1); 
fazer se ha (VC, 1); fazer sea (VC, 1); 
fazer te (VC, 1); fazer te ha (VC, 2); fazer 
te hã (VC, 1); fazer vos hey (VC, 1); 
fazera (VC, 1); fazerãno (VC, 1); 
fazerdes (VC, 5); fazerẽ (TC, 2; VC, 55; 
C, 7); fazerem (TC, 6; VC, 20; C, 5); 
fazerẽno (VC, 1); fazeres (VC, 29); 
fazerẽsse (VC, 1); fazerias (VC, 1); 
fazerlhe (S, 2; VC, 2; EE, 2); fazerlhes 
(VC, 2); fazerllo (S, 1); fazermoees (VC, 
1); fazermos (VC, 16; HV, 1; C, 1); 
fazernos (EE, 1); fazerse (VC, 1; EE, 4); 
fazerse ha (VC, 1); fazersse (VC, 1); 
fazertea (VC, 2); fazerteas (VC, 1); fazes 
(S, 1; TC, 1; VC, 84; HV, 1; EE, 7); 
fazese (S, 1; TC, 2; VC, 15; C, 1); fazẽse 
(VC, 1); fazesse (VC, 10); fazeste (VC, 
1); fazete (VC, 6); fazey (EE, 3); fazia 
(S, 11; TC, 4; VC, 239; HV, 12; C, 1; EE, 
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27); faziã (S, 4; VC, 129; HV, 4; EE, 10); 
fazia a (VC, 1); fazia lhe (VC, 1); faziã 
lhes (VC, 1); fazia os (VC, 2); fazia se 
(VC, 3); fazialhe (VC, 1); faziãlhe (HV, 
1); faziam (S, 2; VC, 74; EE, 3); faziam 
se (VC, 2); faziamlhe (VC, 1; EE, 1); 
faziamlhes (EE, 1); faziamno (VC, 1); 
faziamos (VC, 1); fazian (EE, 2); 
fazianlhe (EE, 1); faziãno (VC, 3); 
faziãnos (VC, 1); fazias (TC, 3; VC, 1); 
faziãse (VC, 1); faziẽdo (VC, 1); fazse 
(VC, 1; EE, 1); fazya (VC, 1); fazyan (S, 
1); feça (S, 1); fecta (VC, 1); fectas (S, 
1); fecto (S, 4; VC, 4); feicto (S, 1); feita 
(S, 4; TC, 1; VC, 66; HV, 1; C, 3; EE, 
15); feita era (VC, 1); feita es (VC, 1); 
feita he (VC, 4); feita sea (VC, 1); feita 
seja (VC, 3; C, 1); feitas (S, 3; VC, 37; 
HV, 1; C, 2; EE, 6); feitas auia (VC, 1); 
feitas sejam (VC, 1); feitas som (VC, 1); 
feito (S, 10; TC, 1; VC, 76; HV, 2; C, 4; 
EE, 23); feito era (VC, 1); feito es (VC, 
1); feito fosse (VC, 1); feito he (VC, 7; 
EE, 1); feito seja (VC, 2); feito tees (VC, 
1); feito teemos (HV, 1); feitos (S, 1; VC, 
25; C, 2; EE, 3); feitos eram (VC, 1); 
feitos forom (VC, 1); feitos som (VC, 2; 
EE, 1); feizesse (VC, 1); fejto (S, 1; HV, 
1); feserõ (VC, 1); fetto (VC, 1); feycto 
(EE, 1); feyta (S, 4; TC, 1; VC, 30; C, 1; 
EE, 11); feytas (S, 4; TC, 2; VC, 12; EE, 
3); feytas auiam (VC, 1); feytas fossem 
(VC, 1); feytas sam (VC, 1); feyto (S, 
10; TC, 2; VC, 24; HV, 1; EE, 10; RP, 
2); feytos (S, 3; TC, 1; VC, 11; EE, 3); 
fez (S, 102; TC, 69; VC, 787; HV, 39; C, 
4; EE, 250); fez lhe (VC, 2); fez se (VC, 
1); fez te (VC, 2); feze (VC, 6); fezea 
(VC, 2); fezeas (VC, 1); fezelhe (VC, 1); 
fezelhes (VC, 3); fezemos (S, 4; VC, 9; 
C, 2; EE, 5); fezeo (S, 1; VC, 18; HV, 3; 
EE, 9); fezeos (VC, 2); fezer (S, 29; TC, 
20; VC, 58; C, 2; EE, 3); fezera (S, 4; 
TC, 3; VC, 79; EE, 5); fezerã (S, 1; VC, 
4; EE, 1); fezeram (VC, 2; EE, 3); fezeras 
(VC, 3); fezerdes (S, 1; TC, 1; VC, 8; 
HV, 2; EE, 3); fezere (VC, 1); fezerẽ (TC, 

1; VC, 18; C, 2); fezerem (SG, 1; TC, 2; 
VC, 5; C, 3); fezeremos (TC, 1); fezeres 
(S, 3; TC, 2; VC, 26); fezermos (S, 1; 
VC, 25); fezerõ (S, 8; TC, 3; VC, 137; 
HV, 6; EE, 13); fezerõ lhe (VC, 2); fezerõ 
no (VC, 1); fezerõ se (VC, 1); fezerõlhe 
(VC, 1); fezerom (S, 10; TC, 1; VC, 55; 
C, 1; EE, 16); fezerom lhe (VC, 1); 
fezeromnos (VC, 1); fezeromse (VC, 1); 
fezeron (S, 8; EE, 2); fezeronlhe (VC, 
1); fezerõno (HV, 1); fezese (S, 24; TC, 
4; VC, 5; HV, 1; EE, 2); fezesẽ (S, 2); 
fezesem (S, 2; TC, 2); fezesen (S, 2); 
fezesse (S, 20; TC, 2; VC, 116; HV, 2; 
EE, 20); fezessẽ (VC, 11; HV, 2); 
fezessees (VC, 2; EE, 1); fezessem (S, 
2; TC, 1; VC, 57; HV, 2; EE, 7); 
fezessemos (VC, 9; C, 1); fezessen (S, 
2; EE, 1); fezesses (S, 1; VC, 6); fezeste 
(S, 11; TC, 4; VC, 68; EE, 3); fezesteo 
(VC, 2); fezestes (S, 3; VC, 19; EE, 5); 
fezestes me (VC, 1); fezete (VC, 1); 
fezlhe (HV, 1); fezo (S, 1); fezolhe (S, 
1); ffaça (S, 2); ffaço (S, 1); ffaz (S, 8); 
ffazẽ (S, 1); ffazẽdo (S, 1); ffazẽlhe (S, 
1); ffazem (S, 3); ffazemos (S, 1); ffazen 
(S, 1); ffazendoas (S, 1); ffazendolhe (S, 
1); ffazer (S, 17); ffazia (VC, 1); ffaziam 
(S, 1); ffecta (S, 1); ffeito (VC, 1); ffeyta 
(S, 1); ffeyto (S, 1); ffez (S, 3; VC, 4); 
ffezerom (S, 1); ffezeste (S, 1); ffoy feyta 
(S, 1); fiz (S, 37; TC, 3; VC, 26; HV, 1; 
EE, 5); fizelhi (TC, 1); fizemos (C, 1); 
fizeo (S, 1); fizer (VC, 2; C, 22; EE, 2); 
fizera (EE, 3); fizerẽ (VC, 1; C, 9); 
fizerem (C, 7); fizerõ (VC, 1; C, 2; EE, 
1); fizerom (C, 2; EE, 4); fizerõno (EE, 
1); fizesse (VC, 3); fizessem (C, 1); 
fizeste (S, 2; EE, 1); fizia (VC, 1); fizime 
(VC, 1); foe feyto (VC, 1); foi feita (EE, 
1); foi feito (VC, 2; EE, 1); foj feita (VC, 
1); foj feito (VC, 2); for fecta (S, 1); for 
feita (VC, 5); for feito (S, 3; VC, 7; C, 
1; EE, 2); for feyta (VC, 2); for feyto (S, 
2; VC, 2); fora feita (VC, 14); forã feitas 
(VC, 2); fora feito (VC, 16); fora feyto 
(VC, 6); forã feytos (VC, 1); foram feitas 



461Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

(VC, 1); foram feitos (VC, 1); fordes 
feitos (VC, 1; EE, 1); forẽ feitas (VC, 2); 
forẽ feitos (VC, 1); forem fectas (S, 1); 
forem feitas (VC, 2); forem feitos (C, 1); 
forõ fectas (S, 2); forõ feitas (TC, 1; VC, 
21; EE, 1); forõ feitos (VC, 21); forõ 
feytas (VC, 7); forõ feytos (S, 1; VC, 2); 
forom fectos (VC, 1); forom feitas (S, 1; 
VC, 5; EE, 1); forom feitos (S, 3; VC, 
7); forom feytas (S, 1; VC, 8; EE, 2); 
forom feytos (VC, 1); foron feytas (S, 
1); foron feytos (S, 1); fosem feitos (S, 
1); fosse feita (S, 1; VC, 10); fose fecto 
(S, 1); fose feyto (S, 1); fossẽ feitas (VC, 
1); fosse feito (VC, 12; EE, 1); fossẽ 
feitos (VC, 2); fosse feyta (S, 1; VC, 2); 
fosse feyto (VC, 7; EE, 1); fossem feitas 
(VC, 3); fossem feitos (VC, 3; EE, 1); 
fossem feytos (VC, 2); fossemos feitos 
(VC, 1); fosses feyta (VC, 1); foy fecto 
(S, 5; HV, 1); foy feita (S, 1; VC, 58; HV, 
1; EE, 7); foy feito (S, 3; VC, 85; HV, 6; 
EE, 15); foy fetto (VC, 1); foy feyta (S, 
2; VC, 35; HV, 1; EE, 5); foy feyto (S, 
2; TC, 1; VC, 68; HV, 4; EE, 6); foy 
ffeyta (S, 1); foy feytto (VC, 1); foylhe 
feito (VC, 1); fuy feyto (VC, 1); fyz (S, 
2; TC, 2; VC, 1); fyzeles (TC, 1); ha fecto 
(S, 1); ha feito (EE, 2); ha fejto (S, 1); 
ha feyto (S, 3; EE, 1); he fecta (S, 4); he 
fecto (S, 3); he feicta (VC, 1); he feita 
(S, 6; VC, 56; C, 2; EE, 6); he feito (S, 
6; TC, 1; VC, 56; EE, 5); he feyta (S, 6; 
VC, 7); he feyto (S, 8; TC, 4; VC, 10; 
EE, 2); he me feita (VC, 1); ouue feito 
(VC, 1); ouue feyto (VC, 1); ouueres 
feito (VC, 1); ouuese feito (S, 1); ouuese 
feyto (S, 1); ouuesse feito (VC, 1; EE, 
1); ouuessem feita (VC, 1); ouuesses 
feyto (VC, 1); sã feitos (VC, 1); sam 
feitas (VC, 2); sam feitos (VC, 1); sam 
feytas (VC, 4); sam feytos (VC, 1); 
seendo feita (VC, 1); seendo feitas (VC, 
1); seendo feito (VC, 3); seendo feyta 
(VC, 1); seer fecta (S, 1); seer fectas (S, 
1); seer fecto (S, 1; VC, 1); seer feita (S, 
4; VC, 28; EE, 1); seer feitas (VC, 11); 

seer feito (S, 2; VC, 33; EE, 2); seer 
feitos (VC, 8; EE, 2); seer feto (VC, 1); 
seer feyta (S, 3; VC, 9; EE, 1); seer feytas 
(VC, 2); seer feyto (S, 5; VC, 9; EE, 1); 
seer feytos (TC, 2; VC, 1); seer lhe feito 
(VC, 1); seer lhe feyto (VC, 1); seera 
feito (EE, 1); seerẽ feitas (VC, 2); seerẽ 
feitos (VC, 1); seerlhe feyto (EE, 1); 
seerem feitos (EE, 1); seerem feytas 
(VC, 1); seeres feito (VC, 2); seermos 
feitos (VC, 1); seernos feito (C, 1); seia 
feyta (TC, 1); seja fecta (S, 1); seja fecto 
(S, 1; VC, 1); seja feita (VC, 16; HV, 1; 
C, 1; EE, 3); sejã feitas (VC, 4; EE, 1); 
seja feito (S, 1; VC, 34; HV, 2; C, 2; EE, 
4); sejã feitos (VC, 6); seja fetta (VC, 1); 
seja feyta (VC, 2); seja feyto (S, 1; VC, 
2; EE, 3); sejã feytos (EE, 1); seja te feito 
(VC, 1; EE, 1); sejaes feitos (VC, 1); 
sejam feitas (VC, 6); sejam feitos (VC, 
4); sejam feytas (VC, 1); sejam feytos 
(VC, 1); sejamos feitos (VC, 2); sejan 
feitas (EE, 1); sejas feita (VC, 1); sejas 
feito (VC, 4); sejate feyto (EE, 1); ser 
fecto (S, 2); ser feita (S, 4; VC, 1); ser 
feitas (S, 1); ser feito (S, 12; VC, 2); ser 
feyta (S, 5); ser feyto (S, 1); sera feita 
(VC, 11); sera feito (VC, 14; EE, 2); serã 
feitos (VC, 1); sera feyto (VC, 2); seram 
feitas (C, 1); seras feito (VC, 2); serẽ 
feitas (S, 1; VC, 1); serẽ feitos (VC, 2); 
serẽ feytos (VC, 1); serem feitos (VC, 
1); seria feito (VC, 1); sõ feitas (TC, 1; 
VC, 1; EE, 1); sõ feito (VC, 2); sõ feitos 
(VC, 5); sõ feytas (TC, 1); som feitas 
(TC, 1; VC, 26; EE, 4); som feito (VC, 
1; EE, 1); som feitos (VC, 20; EE, 2); 
som feytas (VC, 4); som feyto (VC, 1; 
EE, 2); som feytos (VC, 4; EE, 2); somos 
feitos (VC, 7; EE, 1); somos feytos (VC, 
2; EE, 1); son feitas (S, 1); son feitos 
(EE, 1); son feytos (VC, 2; EE, 1); soõ 
feito (VC, 1); sooes feitos (VC, 1; EE, 
1); sooes feytos (VC, 1; EE, 4); 
sseemdolhe feyta (S, 1); sseer feyta (S, 
1); sseja fecta (S, 1); sseja fecto (S, 1); 
sseja feita (S, 1); sseja feito (S, 1); sseja 
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feyto (S, 1); ssom feitos (S, 1); sta feita 
(VC, 1); staua feita (VC, 1); tẽ feita (HV, 
1); tẽ feito (VC, 1); teẽ feito (EE, 1); 
teem feita (EE, 1); teem feito (EE, 1); 
teẽs feita (VC, 1); tees feito (VC, 1); tem 
feita (HV, 1); tem feito (VC, 1); tem feyto 
(S, 1); tendes feyto (HV, 1); tenha feitos 
(VC, 1); tenha feyta (S, 1); teuer feyto 
(S, 1); teuerõ feitas (VC, 1); teuesse feito 
(VC, 1); teuessem feyto (EE, 1); tijnha 
feita (VC, 1); tijnha feito (HV, 1); tijnha 
feyta (HV, 1); tijnha feyto (VC, 1); tijnha 
feytos (EE, 1); tinha feito (HV, 2); tinha 
feyta (HV, 1); tinha feyto (S, 1; HV, 4; 
EE, 1). Contextos: «Tua ffe te a feito 
saluo» (EE); «cõtalhe todos os erros que 
lhe a feitos» (TC); «Ho .xv. que nom aja 
fecto penitençia publica» (S); «como 
Christo aja feyto muitos millagres» (EE); 
«Mas nõ lhe disse bem as feito» (EE); 
«assy por seerẽ suas tyas como por elle 
auer fectos seus filhos apostollos» (VC); 
«e pesar lhe de auer feita peẽdẽça» (VC); 
«e as por bem e nõ te reprehendes de 
aueres feita a trayçom» (VC); «offẽssa 
que lhe auia fecto» (S); «per os quaaes 
lhe auiã feita pregunta» (VC); «e ensinar 
as cousas que auia feitas» (VC); «os 
males que eu auia feito con juramento» 
(S); «por muytos nojos que lhes auiã 
feitos» (VC); «porque ajnda nom auia 
feyta tal cousa nem semelhante» (VC); 
«porque logo non matou a Pedro como 
auia feyto a Jacobo» (EE); «Sabẽdo pois 
o senhor que os judeus auiã feyto cõselho 
e juramẽto sobre sua morte» (VC); «que 
perdoasse aquelles que lhe auian ffecto» 
(S); «quis aver gloria avendo feito muy 
poucos meritos ou nehuũs» (S); «ẽtẽdese 
aver feito voto de castidade como elle» 
(S); «defendy ho mal que avia feyto» (S); 
«Pequey por soberba da boca louuãdome 
dos beẽs que avia feytos» (S); «A 
terçeyra quando alguũ avya fecto voto 
de castidade» (S); «Pilatus soube que 
tam grandes vallas e tã asinha avya feytas 
o emperador» (HV); «O moymẽto pois 

era fecto como casa pequena» (VC); «o 
metera na parede do muro de Acre em 
hũa coua que era feita ja mujto tẽpo 
auia» (HV); «como da parte das cousas 
que erã feitas» (VC); «Nom doestou 
Jhesu o moço a que era fejta força» 
(VC); «dizẽdo que era feyto em virtude 
do dyaboo» (EE); «os milagres que fazia 
eram feitos per virtude booa e diuinal» 
(VC); «ajnda que lhe eram feytas algũas 
apresoõees e males» (S); «Tu es feita 
sperança dos desperados» (VC); «tu que 
da tua voõtade es feto aazo e causa de 
choro» (VC); «ex que ja es feyto saão» 
(VC); «E asy pareçe que esta sepultura 
estaua fecta» (S); «alli estauã feitos pera 
folgar» (VC); «como quer que o faça 
contra sua emtẽçom e cõtra a uerdade» 
(TC); «e faça se fogo claro de lenha» 
(RP); «asy ordenara Deus que taaes 
filhos aiã que taes obras lhes façã ou 
peores» (TC); «Primeyramẽte faça seer 
a pessoa e façalhe fazer o synal da cruz» 
(TC); «e aquello que lhe for prazẽte faça 
o prestes e plãteo» (VC); «o rico faça se 
prestes pera seer manjar de vermẽs» 
(VC); «Façã se pois cruees os tiranos» 
(VC); «Quẽ quer que quiser faça te 
deshonrra e enjuria» (VC); «nẽ façaaees 
bulra ou malicia aos ricos» (VC); «non 
façaaes thesouro das riquezas na terra» 
(EE); «soomẽte façaas por my a virgẽ 
Maria» (VC); «Onde nom diz o precepto 
que segundo vos fezerẽ que assy façades» 
(VC); «E rogo vos que me façaes vijnr 
a molher que vos trouxestes de Jherusalẽ» 
(HV); «E façalhe hũa cruz na frõte cõ o 
dedo polegar» (S); «tenperança em nas 
maãos que nõ façam com elas cousas 
desonestas e torpes» (TC); «E todas estas 
cousas se façam se homẽ nõ dormir antes 
que conheça que tem apostema» (RP); 
«Se o amor de deus te nõ poder afaagar 
façam te ao menos auer medo os laços 
da morte» (VC); «ergo façamollo agora» 
(VC); «Se verdadeiramẽte sabedores 
queremos seer e veer a verdadeira 
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sabedoria façamonos verdadeiramẽte e 
humildosamẽte» (VC); «E asi elle 
amoesta que façamos oraçom» (S); 
«Façamos lhe graças» (VC); «façamos 
nos ergo baixos e pequenos» (VC); 
«rrequere e amoesta que façan oraçon» 
(S); «façao cõ toda honestidade e 
deuaçam» (C); «que faças tal esmola ou 
ha mãdes fazer a teus herdeiros» (S); 
«façase meezinha em tal maneira» (RP); 
«o deserui e deseruo e lhe fiz e faço 
muytos desprazimẽtos cõ pecados e cõ 
maldades» (TC); «E faço vos meus 
vigairos» (VC); «mas façoo  per 
costrãgimẽto e per mãdado do muj alto» 
(VC); «Amigo façote queyxume de 
foão» (TC); «E porem façoto a saber» 
(VC); «Empero nõ era mayor marauilha 
ou millagre rehedificar em tres dias o 
tẽplo material facto aa maão» (VC); «E 
seendo a parte presente a que se ha de 
pobricar, faloa de graça» (C); «Asi fara 
o meu padre celestial a uos se nõ 
perdoardes aos uossos irmaãos os erros 
que uos fezerõ» (TC); «que fara homẽ 
se teuer o sõno natural» (RP); «mas se 
alguũ dos mortos for a elles farã pẽdẽça» 
(EE); «mas todas estas cousas vos faram 
por meu nome» (EE); «Contra ho .vj. 
mandamento,  que he non faras 
fornicaçom» (S); «e leuaruos ham os 
dinheiros a lugar seguro e a lugar onde 
os nõ percaaes e farees delles» (VC); 
«como quẽ diz ẽ todos aqueles te farei 
Rey» (EE); «e vinremos a elle e faremos 
nossa morada açerca delle» (S); «disse 
a madre de Jhesu aos seruidores, fares 
qualquer cousa que vos disser» (EE); «E 
a ẽtẽçõ nõ seia por me darẽ esto, farey 
esto» (TC); «per defemsõ defendẽdo a 
maao porque ele nom faria tãto mal se 
se ẽ ti nom atreuese» (TC); «a qual cousa 
nõ se faria  se o homẽ andar em 
mouimẽto» (RP); «E en outra maneira 
mais dano lhe fariã que lhe aproueitariã» 
(S); «e se ao ceeo podesẽ sobir e 
asenhorarse dele de boamẽte o fariam» 

(TC); «e quanto doesto seria o que 
fariamos ẽ tal caso» (VC); «mais aginha 
os farias antre os teus propinquos e 
cheguados» (VC); «e o sãdeu ou neycio 
farsea mais auissado» (VC); «sse farya 
ha comssagraçom» (S); «e fas obras 
piedosas» (S); «A septyma se lhe pesa 
do bem que faz» (TC); «lança o mal de 
fora e faz o homẽ ser muyto saão» (RP); 
«mas deus justificãdo o peccador faz lhe 
quatro beneficios» (VC); «E faz lhes 
nẽbrãça do fim do mũdo» (VC); «e em 
quanto aly andam nõ fazã jamais 
peendẽça» (VC); «Toma folhas de 
sabugo pisadas e cõ mostarda pisada e 
faze emprasto» (RP); «perde ainda a 
yrmĩdade da eigreia e os beẽs que se em 
ella fazẽ» (TC); «Quinto sinal, he quando 
se fazẽ mujtas relãpados e trouoadas» 
(RP); «Faze a my mizquinho» (VC); «e 
faze as ajnda com boõa entẽçam» (VC); 
«faze lhe primeiramente esmolla em 
juyzo e em caridade» (VC); «E fazẽ lhe 
nojos e desplazeres» (VC); «faze me cõ 
as maãos aleuãtadas» (VC); «e fazẽ no 
duro e reuelle aos mãdamẽtos de deus» 
(VC); «porque aquelles a que tornã fazẽ 
nos peores que erã de primeiro» (VC); 
«(mas vayte) ja leda e faze o saber (a 
meus jrmaãos)» (VC); «e faze os vijnr 
aaquella festa e allegria» (VC); «E faze 
se a predestinaçõ de deus cõdicionalmẽte» 
(VC); «e sõ duros e fazẽ se como que nõ 
hã sentido» (VC); «e porem faze te tu 
assy como se fosses aly presente» (VC); 
«e fazea prenhe ou fructuosa dandolhe 
diuinal seer» (VC); «e apartaas e fazeas 
lançar leyte» (VC); «Fazede oraçõ 
cõtinua» (S); «qualquer cousa que vos 
disser fazedea» (VC); «e este ha cem 
graaos o casto fazẽdo esto meesmo ha 
sescẽta» (TC); «e deuemos aparelhar o 
tẽplo cõ cõsciẽcia fazẽdo a limpa» (VC); 
«e por demostrar aquesto disse mais 
fazẽdo lhe pregũta» (VC); «E fazẽdo lhes 
aquello que a vista delles mostrasse que 
elles nõ erã dignos de veer a sua façe» 
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(VC); «e fazẽdo me melhor seẽdo 
sperado per tua paçiẽcia» (VC); «e 
fazẽdo nos obras de luz» (VC); «e 
ajũtãdo se hũas cõ outras çarrarõ se todas 
fazẽdo se hũa pedra» (VC); «por auerdes 
fe enformada cõ caridade fazẽdo vos 
prestes aa morte» (VC); «e fazẽdoa 
perfeita e acabada per graça» (VC); 
«fazẽdole muytas deshonrras» (VC); 
«fazẽdolhe  muitas injurias» (S); 
«devemolos amar fazẽdolhes bem 
spiritual» (S); «fazẽdonos em ello 
esmolla duradoyra pera senpre» (VC); 
«e fazẽdoo tan mal» (C); «fazẽdoos filhos 
de deus per graça de adopçõ» (VC); «E 
fazẽdose o dito matrimonio sem a dita 
solẽpnidade» (C); «depois que ouueres 
victoria do dyaboo fazẽdote prazer» 
(VC); «Isto fazee ẽ mynha memoria» (S); 
«e santificara a augua fazeẽdose baptizar 
em ella» (VC); «Exme eu aqui fazeeme 
o que a elle auees de fazer» (VC); 
«Quãdo fazees jantar ou çeea nõ cures 
de chamar a teus amigos nẽ parẽtes nẽ 
vizinhos riquos» (EE); «todo homẽ he 
obrigado ha fazela de ley» (S); «Quẽ em 
este mũdo nõ quer fazer peẽdẽça fazelaa 
no outro cõ os diaboos» (TC); «e fazelhe 
emtender que a que nõ teuer em este 
mundo que a tera no purgatorio» (TC); 
«E fazẽlhe a pascoa prestes em a salla 
aleuãtada» (VC); «e fazelhes obrar tãto 
mal que traspasam o termo da luxuria» 
(TC); «fazẽlho os falsos jrmaãos» (VC); 
«e fazelhos ha assentar» (VC); «faz 
alguũs autos asy como demãdalla ou 
fazella demãdar» (TC); «e fazella ha da 
vida eternal digna» (VC); «para alimpar 
as vistiduras e fazellas luzidas» (EE); «e 
fazellas ha saãs e saluas» (VC); «fazelles 
a  seus jmijgos fora do caso da 
necessidade» (VC); «ou de fazello ou 
vẽdelo por seruo» (S); «e aquelle que 
querias fazer melhor fazelloas peyor» 
(VC); «fazelloey primeiro saber a meus 
amjgos» (VC); «e porem elle quis 
fazellos por cõplir aquello que seu era. 

mas cessou delles» (VC); «derribarey os 
meos celleyros e fazellos ey mayores» 
(VC); «e fazellos ham seer desterrados» 
(VC); «A sexta he porque fez aquel 
pecado ou quem o moueo a fazelo» (TC); 
«porque ẽtom lhe ẽsinaria o que ele per 
uẽtura nõ fezera e fazeloya depois» (TC); 
«Outras circumstancias som que fazem 
o pecado mingar» (TC); «Fazem lhes 
graças as altezas das sacratas escripturas» 
(VC); «soomente fazem se cada dia 
peores» (VC); «leyxẽ de fazer grãdes 
pecados e asy fazemdo que escapem do 
inferno» (TC); «e que em reconhoçendo 
sempre o teu sancto seruiço e fazemdoo» 
(VC); «fazeme eu te peço seer Joseph» 
(VC); «mas fazemolo por nos meesmos» 
(VC); «e as que ẽ cada huũ dia cõtra ele 
fazemos que quitemos nos a nossos 
irmaãos as poucas diuidas» (TC); «e 
dampnificamollo e fazemos lhe nojo» 
(VC); «e fazemoslhe saber que somos 
todos ledos» (VC); «e fazemosnos 
cheirar com cheiros defora» (VC); «e 
fazemse quinoheyros na culpa com elle» 
(VC); «Porque tanto fazemus por estas 
cousas, ca ia nom auondaria pera seruir 
Deus nas eygreias feytas symplezmente» 
(TC); «e fazen sobre ello juramento» (S); 
«e qualquer cousa que obrã fazẽna sem 
grossura de caridade e piedade» (VC); 
«se pecou em pubrico ou em puridade 
fazendo aquel mal» (TC); «Em fazendo 
a crucifigamento» (VC); «e fazendo lhe 
reuerẽcia» (VC); «fazendo me tu 
humildoso e mais baixo que os outros» 
(VC); «fazendo nos cõplir a soma delles» 
(VC); «Nem o dyaboo ama alguum 
fazendo se seu vassallo» (EE); «mas ãte 
cõfirmou e enadeo fazendoa mais 
perfeita» (VC); «costrangendoa ou 
fazendolha traer per saudauel e benjno 
constrangimento» (VC); «fazendolhe ho 
signal da cruz en a fronte» (S); 
«fazendolho eu ou acaeçẽdolhe de outra 
parte» (S); «fazendome auer e seer o que 
nõ era» (VC); «fazendonos dilicados e 
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molles» (VC); «chamarlhe ha amigo 
hõrrandoo e fazendoo alleuãtar açima per 
mãdado seu» (VC); «nẽ lhes dees 
affliçoões nos corpos: fazendoos seruir» 
(VC); «mas aynda dizia que seu padre 
era deus fazendose ygual a deus» (EE); 
«E fazendosse o contrairo ho clerigo que 
assy çelebrar» (C); «asy como dizeem 
os doutores que agrauam o pecado ao 
qual se achegã e fazeno mayor» (TC); 
«Fazense empero algũas vezes juramẽtos 
per a cruz e per os euãgelhos» (VC); 
«fazensse familiares e cheguados a deus» 
(VC); «e ela criao em periuizo dos outros 
seus filhos e fazeo heredeyro» (TC); «e 
fazeos  emtrar  por  força» (EE); 
«Primeyramẽte faça seer a pessoa e 
façalhe fazer o synal da cruz» (TC); «e 
assi ho deuẽ de fazer os seruidores dos 
enfermos» (RP); «abasta fazer lhe saber 
solamẽte a necessidade sem petiçõ algũa 
que seja» (VC); «Onde fazer lhe ha 
tẽplo» (VC); «e todos meus contrayros 
amar de coraçom: e fazer lhes beẽs» 
(VC); «como sooe de fazer nos 
alpẽderes» (VC); «Outra cousa he seer 
triste: e outra fazer se triste» (VC); 
«porque fazer se ha circũcidar» (VC); 
«e o angeo disse fazer sea nõ per 
maneyra humanal. mas diuinal» (VC); 
«por tal que ẽ todas cousas eu possa fazer 
te a võtade» (VC); «fazer te ha claro e 
splandeçente em este mũdo» (VC); 
«Faze e fazer te hã» (VC); «vijnde vos 
ẽpos de my e fazer vos hey pescadores 
dos homẽs» (VC); «porque elle fazera o 
homẽ seer çego e mudo» (VC); «mas 
fazerãno por tal preitesia» (VC); «nõ 
cõprir de jejuardes. nem fazerdes 
peẽdẽça» (VC); «ca por ueer ouuir podẽ 
muito aginha pecar e fazerẽ pecar 
outros» (TC); «falando muyto e 
demouendo aos outros pera fazerem asy» 
(TC); «Pero conuinhauel cousa seria a 
estes fazerẽno saber em segredo ao juiz» 
(VC); «E porque os bẽ fazeres de fora» 
(VC); «outras cousas semelhãtes 

fazerẽsse na ygreja de deus» (VC); 
«pouco he o que fezeste per boas obras 
nẽ peẽdẽça segundo aquello que deuer 
fazerias» (VC); «deuem dar e fazerlhe 
esmola» (S); «sejam demouidos de 
milhor voontade a fazerlhes bem» (VC); 
«quãdo Deus lhe der algũa cousa de que 
possa fazerllo» (S); «tornaae para aqui e 
fazermoees a saber porque eu vaa 
adorallo» (VC); «somos prestes para 
fazermos quanto podermos» (HV); «no 
qual seja neçessario fazernos saluos» 
(EE); «Porem dizem os apostollos que 
querem fazerse ryquos» (EE); «empero 
nõ he elle causa daqueste mal fazer mas 
fazerse ha se he preuisto» (VC); «porque 
impossiuel he fazersse eclipsy» (VC); «e 
fazertea aquellas tres cousas que fez 
aaquelles dous pellegrijns» (VC); «se a 
assy requereres fazerteas indigno de a 
aueres» (VC); «Cuias obras fazes seu 
filho es chamado» (TC); «ese pecado 
crece em sy e fazese moor per ela» (TC); 
«e fazẽse per a gulla grossos pera a 
luxuria» (VC); «E fazesse aruor alta» 
(VC); «porque em como tu sejas homẽ 
fazeste deus» (VC); «E pera as veeres. 
fazete prestes» (VC); «Fazey peẽdença 
ca o regno do çeeo se achega» (EE); 
«Item se comeo mays do que lhe fazia 
mester em tal guysa que uiese em grande 
desordenamça» (TC); «e despoys 
rapauãnos e faziã sacrifiçio delles» (S); 
«e fazia a avondar em todos beẽs» (VC); 
«E veendo que asinha auia de sayr delle 
fazia lhe quanto mal podia» (VC); «e 
faziã lhes graças de partir e comunicar 
cõ elles os seus beẽs» (VC); «e fazia os 
conhoçer daquello» (VC); «e fazia se 
melhor que elles» (VC); «E fazialhe 
muytas preguntas» (VC); «todavia 
faziãlhe grãde honrra» (HV); «os que sse 
queriam casar faziam prometimento e 
obrigaçon aas molheres que auiam de 
tomar de sse casar com ellas» (S); «e per 
aquelles que os deuiam eleger e faziam 
se dereitamente» (VC); «e faziamlhe 
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grãdes honras e reuerenças» (VC); «E os 
meesmos corinthiaãos soffryam os e 
faziamlhes bem» (EE); «mas faziamno 
os deuotos e fiees» (VC); «e quando 
cõtra os caminhos seus faziamos ou 
cõtradiziamos» (VC); «Em aquelles dias 
se fazian synaaes e muitas marauilhas no 
pouoo» (EE); «E os que hyam diante 
fazianlhe mal por que callasse» (EE); 
«tirauam per elle rijamente e faziãno 
triguar ajnda que nom podia» (VC); 
«fazia Christo millagres e faziãnos os 
discipollos» (VC); «E se fazias cousa 
iusta e boa e nõ poseste em elo boa 
diligẽcia e mataste es omecida e pecaste 
mortalmẽte» (TC); «porque aa tornada 
de Jherusalem faziãse muytos caminhos» 
(VC); «faziẽdo os meus mãdados» (VC); 
«mas fazse milhor e mais apurado» (EE); 
«E per onde quer que ella passaua se 
fazya doo» (VC); «E no pecado da 
soberba do corpo pequey, ca me pesaua 
por a rreuerença e honrra que fazyan ha 
outros» (S); «de pouco tempo ou longo 
tempo que feça» (S); «foy aly a elle fecta 
hũa voz deçima» (VC); «sacerdote he 
pruuicado o matrimonio e fectas as 
denũçiaçõees que se deuem fazer segũdo 
ençima he dito» (S); «e parten o que he 
ja fecto» (S); «e nõ feicto nẽ criado nẽ 
geerado dalguũ» (S); «E os reys da terra 
fornicarõ cõ ela e as principes e he ia 
feita ẽ despreço» (TC); «quãdo fosse 
mostrada visiuelmẽte per a resurrecçõ 
que feita era» (VC); «Feita es segura do 
passado» (VC); «e nom se foy ao ceeo e 
feita he hũa mestura de todos» (VC); 
«feita sea a tua voontade» (VC); «feita 
seja tua vontade assy no çeeo como na 
terra» (C); «Quando quer que algũas 
coussas vejo bem feitas» (S); «diz que 
esqueeçeo as cousas que feitas auia» 
(VC); «E conhoçe todallas cousas ante 
que feitas sejam?» (VC); «As cousas de 
deus inuisiuees per a criatura do mundo 
per as cousas que feitas som se veem» 
(VC); «E esto asy feito liexea dizer seus 

pecados» (TC); «porque ja feito era 
cõportou o dizendo. leixaae» (VC); 
«feito es treedor vee que fezeste?» (VC); 
«e aquello nõ façaaes que nõ queriees 
que vos feito fosse» (VC); «Senhor feito 
he como mãdastes» (EE); «por injuria 
que te feito seja do jmijgo» (VC); «e se 
o conheçeres feito tees o começo do teu 
corregimẽto» (VC); «Senhor feito 
teemos teu mandado manda o que 
façamos» (HV); «he door verdadeira 
pellos pecados feitos con preposyto de 
nũca mais os cometer» (S); «E aquestes 
nem nas cousas e marteiros que feitos 
eram amansauam» (VC); «em aquelle 
dia feitos forom amigos Herodes e 
Pyllatus» (VC); «saluo fazẽdo a deus 
satisfacçõ dos malles que feitos som per 
trabalho e per door» (VC); «foy feyta a 
pressa porque nom anoteçesse ou se 
feizesse tarde» (VC); «mas despojs de 
fejto nõ o partẽ» (S); «pregũtãdo quando 
lhe nõ feserõ aquesto» (VC); «aquesto 
lhe foy assy fetto por viuer mais 
lõgamente» (VC); «pelo qual he o 
homem feycto huum corpo com Christo» 
(EE); «que seus herdeiros os possam 
herdar feyta sua emterraçã» (C); «ca ia 
nom auondaria pera seruir Deus nas 
eygreias feytas symplezmente» (TC); 
«ajnda nom forom fartos das pẽnas e 
deshonrras que feytas auiam a Jesu em 
a vida» (VC); «e ante que feytas fossem 
elle as conhoçeo seer feytas em sua 
voõtade» (VC); «Nem todas cousas que 
feytas sam ham vida em sy» (VC); «e a 
cada huũ dara o galardõ segũdo teuer 
mereçido e feyto» (HV); «Feyto por ho 
reuerendissimo Senhor dom Raminto 
bispo Arusiẽsi» (RP); «pendẽça he 
chorar os pecados feytos antes e despois 
non os cometer» (S); «A premeira he 
pensamẽto dos pecados que fez» (S); «Se 
fez ou disse algũa cousa por auer louuor 
dos homeẽs» (TC); «aa oposiçõ que lhe 
faziã fez lhe outra oposiçõ ou outro 
cõtrairo» (VC); «nõ se afastou mas fez 
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se prestes» (VC); «mas fez te alguẽ nojo» 
(VC); «mas feze a elle porque viesse 
dello proueito aa nossa ffe» (VC); «a 
madre fezea callar» (VC); «mas fezeas 
per hũa stranha maneira» (VC); «mas 
fezelhe gram mal» (VC); «e fezelhes auer 
aqueste tẽpo ẽ grande ledice» (VC); 
«maldade fezemos ẽ nos mesmos» (S); 
«E fezeo assy» (EE); «Itẽ fezeos o senhor 
auer cõfiança» (VC); «auer dereyta 
emtençom em todalas coussas que fezer 
e iulgar» (TC); «e se Ihesu Christo nõ 
fezera perfeyto o mãdamẽto seguirase 
muyto mal» (TC); «despoys da morte do 
marido de tal molher ou da molher de tal 
marido que tal prometimento fezerã» 
(S); «isto fezeram sen razom alguũa» 
(EE); «tu que nõ fezeras pecado» (VC); 
«Vos seredes meus amigos se fezerdes o 
que uos eu mando» (TC); «Hũa das 
proprias condiçoões do homẽ he auer 
vergonha do mal que fezere» (VC); 
«Porẽ mandamos que se macho cõ 
macho fezerẽ pecado sodomitico em 
remiimento de suas almas, iaiuem .xxi. 
coresmas» (TC); «e esta pena manda dar 
o dereyto a aqueles que esto fezerem» 
(TC); «E doutra guisa se o cõtrairo 
fezeremos nũca nos sera perdoado» (TC); 
«se nõ fezeres bem ou nom ouueres boa 
ãdãça nõ acharas quẽ te aia ẽueia» (TC); 
«e nos tem aparelhada a gloria sse 
fezermos o que deuemos por sua 
vomtade» (S); «e o que peor he que nũca 
fezerõ boa uida nem ouuerõ ẽmẽda de 
maaos custumes» (TC); «E como as 
cõpanhas viessem a reçeber Christo e 
cheguassem a elle fezerõ lhe reuerẽçia» 
(VC); «e fezerõ no asseẽtar em çima» 
( V C ) ;  « e  f e z e r õ  s e  m a a o s  e 
desconheçidos» (VC); «Tornandose os 
apostollos da preeguaçõ a Jesu fezerõlhe 
a saber as cousas que auiam ensinadas» 
(VC); «Item 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); «e 
fezerom lhe como aos outros» (VC); 
«fezeromnos taaes que os podyam 
contar» (VC); «nas voontades daquelles 
homeẽs que negarõ sy meesmos e 
fezeromse de deus proprios» (VC); 
«pello sacrefiçio que os Judeus delle 
fezeron aa morte» (S); «e fezeronlhe 
leuar a cruz» (VC); «E elles fezerõno assi 
e ordenarõ tres batalhas» (HV); «deue a 
ẽtregar aquell comtra que deu a sentença 
todo aquello que per ella perdeu saluo se 
fezese aa outra parte que lho ẽtregasse» 
(TC); «e diselhes mal e tirey a outros que 
lhes nõ fezesẽ bẽ» (S); «aquelo que eu 
nõ queria  a  mĩ fezesem» (TC); 
«amoestãdo os de Corinthio que fezesen 
esmola» (S); «A sexta se por feridas que 
desse a molher fezesse perder a criatura 
que trouxesse no uẽtre» (TC); «e os 
aparelhassem muy bẽ de viãdas e de 
todallas cousas que fezessẽ mester» 
(HV); «como se o fezessees a Christo» 
(VC); «Se comeo uiamda que fezessem 
mouros ou iudeus ou se comeo ou bebeo 
com elles» (TC); «E a pẽdẽça jnstituyo 
depoys de sua vijnda quando per muitas 
vezes preegou e mandou que a 
fezessemos» (C); «o que queriades que 
uos fezessen os homeẽs ysso mesmo 
fazee vos» (S); «eu te diria que fezesses 
taees cousas ou taees esmolas e fasta tal 
tempo» (S); «Se o chagaste ou fezeste 
chagar» (TC); «Por myn meesmo juro 
disse o senhor que fezeste ysto» (EE); 
«E segũdo me pareçe fezesteo porque 
necessario era aa nossa ffe a sua 
cõuersaçõ» (VC); «E agora jrmaãos eu 
sey que por nõ saber mais o fezestes 
como vossos principaaes» (EE); «e vos 
fezestes me mais vil que todas vossas 
cousas» (VC); «E fezete star nuu em 
presença dos que de ty queriam 
escarneçer» (VC); «Despois que o 
emperador ouue emlegido apostolico e 
cabeça da christindade fezlhe e edeficar 
hũa ygreja a honrra e seruiço de deus» 
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(HV); «se o fezo com ẽtençon de mudar 
ha morada e asesegar en no postomeiro 
logar» (S); «fezolhe doesto e nõ lhe catou 
rreuerẽça nẽgũa» (S); «E ao que foy 
maldyzente que ffaça alguũs beẽs» (S); 
«ffaço gomito per que posa depoys beber 
mais vinho» (S); «E a acidia buscando 
cõsolaçom ffaz escaçesa» (S); «se por 
maliçya o ffazẽ» (S); «E abaixado o calez 
diz: pax domini, ffazẽdo tres vezes o 
signal da cruz sobre o calez» (S); «e 
ffazẽlhe pesar e nojo quãdo lhe demandã 
por Deus» (S); «algũs ho chaman atiuo 
pellos sanctos misterios que hy se 
ffazem» (S); «E que nos em todalas 
hobras que ffazemos deuemos teer a 
võtade com Deus» (S); «e ffazen que lhes 
digã as amysas açerca de suas camas e 
leytos» (S); «Diz crias, ffazendoas e 
formandoas e criandoas ssegundo 
natura» (S); «ferindoo ou ffazendolhe 
que fose ferydo» (S); «E segũdo esto he 
duuida se alguũ pode ffazer tesouro sen 
pecado dauaricia» (S); «assy o ffazia em 
todas cousas que podia» (VC); «por que 
nõ ffaziam as cousas como eu queria» 
(S); «Missus, inuiado por que aparesçeo 
a este mũdo palaura ffecta carne humana» 
(S); «porque o pecado que homẽ tem na 
voontade. ja he contado por ffeito» (VC); 
«conssagrando esta materia por elle 
ffeyta» (S); «non estam em purgatorio 
nen ham mester ben ffeyto dos viuos» 
(S); «a ffe a ffez salua» (VC); «com sanha 
fiz ofenssa e injuria aos que ma fezeron 
e aos que ma non ffezerom» (S); «sse o 
ffezeste por golosiçe ou de conpanhia 
desonesta» (S); «sobre a cruz que ffoy 
feyta com a crisma» (S); «Mais ainda 
pequey ca fiz muytas uezes e afirmei da 
uerdade mẽtira e da mẽtira uerdade» 
(TC); «Mas fizelhi ser per muytos 
desprazimemtos  con pecados  e 
maldades» (TC); «cõtra forma e 
desposiçã do dito proçesso que ora asi 
fizemos» (C); «e se ha compri, fizeo tarde 
e prigiçosamente» (S); «E qual quer que 

o cõtrairo fizer ho auemos por cõdenado 
em quinhẽtos reaes» (C); «como ante 
fizera em Jherusalem» (EE); «e cada 
huum delles que o cõtrairo fizerẽ ou 
procurarẽ que se faça ou em ello derem 
cõselho» (C); «quando fizerem vigilias 
nas ygrejas, nõ façã cousas desonestas» 
(C); «gabandose que fizerõ conuerter 
muytos aa ley» (EE); «Hijndo os 
discipollos fizerom como lhes mandara 
Jhesu e trouxeron a asna e o burrinho» 
(EE); «e poserõ sobre elles suas 
vestiduras e fizerõno assentar ençima» 
(EE); «Outrossy lhe disse aquello que o 
fizesse cedo» (VC); «em os quaaes seus 
vigairos fizessem suas audiençias» (C); 
«fizeste ou diseste algũa coussa aa honrra 
e louuança do mũdo» (S); «porque a fe 
que eu prometi no primeiro lauatorio 
fizia vaã» (VC); «Fizime mudo e foy 
abaixado e calleyme de fallar algũas 
cousas boõas» (VC); «E aquesto foe 
feyto por tres razoões» (VC); «e non vos 
cõtamos aquella promessa que foi feita 
aos nossos» (EE); «e o euãgelho doje foi 
feito dia da purificaçã de Maria» (EE); 
«a cruz do senhor nõ se chama soo 
aquella que no tẽpo da sua payxõ foj feita 
daquelles sanctos lenhos» (VC); «E se o 
rresçeber e depois for fecta a inquyryçõ» 
(S); «nõ conhoce alguẽ quãto aproueitou 
saluo na euersidade quejando quer que 
o homem encuberto seja a injuria que lhe 
for feita o descubrira» (VC); «sse en 
algũa çidade ou villa for feito estatuto ou 
ordenaçon» (S); «(E allegrauamse com 
ella) de tam grande graça que fora feita» 
(VC); «por se marauilharẽ das cousas 
que forã feitas acerca da naçẽça de sam 
Johã» (VC); «e porque por a memoria 
de tão grande millagre como alli fora 
feyto» (VC); «forã feytos per palauras do 
presente» (VC); «Moytas grandes cousas 
foram feitas per o senhor este dia» (VC); 
«se non vos mudardes e fordes feitos 
como mininos» (EE); «E eu cõ ellas 
como forẽ feitas e acabadas» (VC); «E 
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yso mesmo sse forem fectas contra 
dereyto» (S); «e quaes quer delles e 
dellas forem feitos per esse mesmo feito 
sejam casos, irritos e de nehuũ vallor» 
(C); «as festas nõ forõ feitas  nẽ 
stabilicidas para ẽ elas auerem de seer 
feytos os pecados» (TC); «e todas 
aquellas que acerca delle forõ feytas 
reuolue tu em a tua memoria e voontade» 
(VC); «ca os canones forõ feytos por 
instinto do spiritu sancto» (S); «porque 
em aquelle loguar forom fectos tã 
marauilhosas e tã grãdes cousas» (VC); 
«todolos menbros forom feitos para seu 
oficio» (TC); «por a qual disse e foron 
feytas todalas cousas» (S); «Esto ha logar 
quãdo os esposoyros fosem feitos antre 
taes pesoas que erã de legitima ydade» 
(S); «Mas se despoys polo vso do segũdo 
marido fosse feita conuinhauel ao varõ» 
(S); «e fose fecto sacrifiçio por nos» (S); 
«assi como se todas fossẽ feitas agora de 
presente» (VC); «como fosse feito 
muudo ante que tornasse do templo a 
ella» (EE); «e se fezessẽ ou fossẽ feitos 
herdeiros do regno» (VC); «Nos ergo 
que nom queriamos que nos fossem feitas 
per outrẽ» (VC); «elle foy o que quis 
spertar e mouer ou encaminhar que 
fossem feytos os doestos e jogos dos 
perfiosos» (VC); «por tal que da sua 
pobreza nos outros mẽdigos fossemos 
feitos ricos» (VC); «se tu fosses feyta 
madre de deus por o teu exalçamẽto 
soomente e por o teu proueyto» (VC); 
«en que maneira foy fecto» (S); «ca por 
tanto deos foy feyto homem» (VC); «ha 
virgen Maria pello e vimento da graça 
do spiritu ssancto foy ffeyta madre do 
filho de Deus» (S); «e foylhe feito 
sacrificio de ençençõ» (VC); «Ca nom 
foy tã ligeyramẽte remijdo como fuy 
feyto porque de todallas cousas que fez» 
(VC); «per todas aquelas cousas que 
deuera fazer de bem que nõ fyz como 
deuera e podera se eu quysera» (TC); 
«Mais fyzeles per muytas uezes muytos 

noios e eniurias» (TC); «O quinto que 
homen he escussado de satisfazer dos 
pecados que ha fecto fasta aquele dya 
que rreçebe o bautismo» (S); «O .vj. se 
algũ ha fejto penitencia solẽne segũdo 
põe os dereytos» (S); «a quem ha feyto 
a mais parte de sua misericordia» (EE); 
«E asy da virgẽ Maria he fecta alguũa 
coussa» (S); «asi he feita hũa carne por 
fornicaçõ com a molher com quen a 
ajũtamento» (S); «Nõ uees como he feito 
el rey Achaz omildoso» (TC); «e despois 
que he feyta conuinhauel per juramento 
de boas molheres» (S); «perde ainda a si 
meesmo porque he feyto seruo do 
diaboo» (TC); «Senhor he me feita 
força» (VC); «nem porque ouue feito 
alguũ outro mal» (VC); «mas aquelle a 
que o tu ouueres feito jnclinate a elle e 
pedilhe perdõ» (VC); «se alguũ despois 
que ouuese feyto este voto jurase de se 
casar con algũa, nõ sse deue casar» (S); 
«Em aquelle tempo os phariseus ouuindo 
que Jhesu ouuesse feito callar aos 
saduceos, achegarom se em huum» (EE); 
«nõ embarguãdo que ouuessem feita a 
mayor trayçõ do mũdo» (VC); «e se 
perder o bẽ que a alguẽ ouuesses feyto» 
(VC); «E taaes como estes descõfiã de 
deus. e por tãto sã feitos mizquinhos» 
(VC); «e esto significã e por esto sam 
feitas» (VC); «e taaes sam feytos 
mayores dos outros que ajnda auiã 
mester ayo» (VC); «saluo seendo feitas 
boõas obras» (VC); «E seendo feyta 
questom e reposta antre elle e Eua» 
(VC); «E cathezismo he ensinamẽto de 
doctrina que deue seer fecta ao que ha 
de rreçeber o bautismo ante que o 
rreçeba» (S); «deuemos seer feitos nouos 
homeẽs spiritualmẽte» (EE); «por que 
deue seer feyto ho departimẽto do 
matrimonio» (S); «creera seer lhe feito 
em esto justiça e dereito e nom enjuria» 
(VC); «cõsentia seer lhe feyto per a 
cõpanha» (VC); «O que beber da auga 
que eu lhe darey ẽ elle seera feito fonte 
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dauga que salta na vida eterna» (EE); «E 
como quer que muytas destas cousas se 
cõtẽ seerẽ feitas no tẽpo passado» (VC); 
«por que cada huum reputasse seerlhe 
feyto benefiçio espeçial» (EE); «deu 
poderyo de seerem feitos filhos de deus» 
(EE); «por nos que teueste por bem 
seeres feito homẽ» (VC); «na qual nos 
deu poderio de seermos feitos filhos de 
deus» (VC); «ou ho precurar seernos 
feito ou ho mandar fazer» (C); «toda 
adiuinhaçom per qualquer modo que seia 
feyta, defesa he, e he maldita de Deus» 
(TC); «con tanto que nõ seja fecta 
deshonestidade no ssacramẽto por elles» 
(S); «e daquello seja feita poluora» 
(HV); «atee que todallas cousas sejã 
feitas» (EE); «os votos ajnda que sejã 
feitos sem determinaçõ de tẽpo logo deuẽ 
de seer cõpridos» (VC); «O molher 
grande he a tua ffe, seja te feito como tu 
queres» (EE); «que se vos nom tirades 
de vossa soberba (e sejaes feitos.)» (VC); 
«nem requere vinguança das injurias e 
offensas ajnda que sejam feitas a deos» 
(VC); «os que som filhos dos homẽs e 
da terra sejam feytos filhos do muy alto 
senhor» (VC); «em esta vida sejamos 
feitos dignos de auer a outra» (VC); «atee 
que todallas cousas sejan feitas» (EE); 
«e porque sejas feita seu familiar 
acustumado de lhe pedir ameude» (VC); 
«reçebendo huũ homẽ tu sejas feito 
morada e pousada de toda a trijndade» 
(VC); «vay e sejate feyto como creeste» 
(EE); «E este sacramẽto deue ser fecto 
ẽ augua por muytas rrazõees» (S); 
«quando estas misas e orações se ẽtẽdẽ 
ser feitas pella jgreja» (S); «logo deue 
ser feyto diuorcio» (S); «apertar se hã de 
guisa que sera feita  pressura ou 
apertamento das gẽtes» (VC); «Emtõ 
serã feitos aos christaãos fiees mujtos e 
muy graues tormẽtos» (VC); «E as 
barbas e coroas seram feitas ao menos 
de quinze em quinze dias» (C); «e de 
liure que eras seras feito seruo e caeras 

das cousas cellestriaaes» (VC); «sen 
premeiramẽte serẽ feitas  as tres 
denũçiaçõees» (S); «por serẽ feytos a 
ymagẽ de deus» (VC); «por serem feitos 
dignos de reçeber graças e merçees» 
(VC); «creo que seria feito em ella» 
(VC); «e as ofertas que sõ da sãcta 
eigreia que erã esmolas dos pobres sõ 
feitas roubos e esbulhos» (TC); «som 
ẽfermos lassos que sõ feitos assy como 
escorregauees» (VC); «esta he aquela 
pola qual sõ feytas e obradas todas as 
malicias do mundo» (TC); «e por esta 
som feitas grandes guerras e batalhas» 
(TC); «nõ disse eu som feito, ca seu seer 
no começo, nẽ diz fuy» (EE); «pello qual 
som feitos os homeẽs filhos de deus» 
(EE); «mas de pãno de linho soomẽte 
som feytos os corporaaes e a palla» (VC); 
«somos feitos aa semelhança de sua 
morte» (EE); «todas as coussas que son 
feitas no sacrifiçio» (S); «son feytos 
partiçipãtes da amizidade de deus» (EE); 
«Eu soõ feito todas cousas porque a todos 
faça proueito» (VC); «sooes feitos 
cõformes a Christo pella semelhança da 
vida» (EE); «sse nom defendeo ha ygreja 
en que he benefiçiado sseemdolhe feyta 
injustiça» (S); «nõ pode sseer feyta 
esmola» (S); «Prudẽçia he pella qual ho 
omẽ vee e cõsidera algũa coussa que he 
por vijr amte que sseja fecta» (S); «e que 
sseja fecto lauamento en ella» (S); «Isto 
mesmo sseja feyto se cayr ssobre tauoa 
ou en outro semelhante lugar» (S); «Os 
que ssom feitos pellos mayores de sete 
annos e mayores de doze na molher e de 
quatorze no varon» (S); «em tãto que 
atees a ygreja toda que aly sta feita que 
he bem alta e bouedada» (VC); «em 
aquella cerca e çerramẽto que staua feita 
darredor do moymẽto» (VC); «Senhor 
pois Jhesu Christo nosso senhor vos tẽ 
feita tãta graça que tomastes vingãça de 
sua morte» (HV); «Que a graça nos teẽ 
feito filhos de deus adoptiuos e herdeiros 
de regno» (EE); «dizendo leixaae: que 



471Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

boõa obra me teem feita» (EE); «e atees 
que tu nõ chegues a este ponto entende 
que nõ teẽs feita cousa» (VC); «per via 
de justiça a as injurias e nojos que a deus 
tees feito» (VC); «Senhor pois deus vos 
tem feita tãta merçee que soees saão muy 
bem» (HV); «esto fez te achar tal 
reprendersea e pesarlha do que tem feito» 
(VC); «e que o tendes feyto muy mal» 
(HV); «e tenha feitos quaesquer beẽs» 
(VC); «temo que esta nen outra que 
tenha feyta nom seja ssecreta» (S); 
«saluo o que teuer feyto voto de jejũar e 
nõ comer carne» (S); «depois que os 
judeus teuerõ feitas todas cousas que 
perteẽçiã pera o prẽder» (VC); «Mas nõ 
seria assi se o filho teuesse feito voto e 
prometimento a deus» (VC); «e como 
creçesse a herua e teuessem feyto fruyto 
emton pareçeeo ho joyo» (EE); «a 
promessa que elle tijnha feita aos 
discipollos de lhes enuiar o spiritu 
sancto» (VC); «e que ella meesma tijnha 
feyto voto a deus de virgindade» (VC); 
«e o metera no moymento que tinha feito 
pera sy» (HV); «e o poserõ no santo 
sepulcro que Josep tinha feyto para sy» 
(HV).

fé, subs. (do lat. fide-m). Crença em 
determinada religião e seus dogmas; a 
religião cristã. Formas: fe (S, 26; TC, 
7; VC, 251; HV, 1; C, 1; EE, 2); fee (S, 
25; VC, 3; HV, 7; EE, 12); ffe (S, 151; 
VC, 753; HV, 7; C, 12; EE, 350); ffee 
(S, 5; VC, 1; EE, 2). Contextos: «Fe he 
sustancia das cousas que esperamos» 
(S); «Se leyxou de saber os artigos da 
fe per sua negligẽcia» (TC); «A fe sem 
obras morta he» (VC); «Agora ficã estas 
tres. Fe, Esperança, e Caridade» (EE); 
«ho ensinaron en na fee» (S); «forom 
justos e se justificarom pella fee de 
Christo» (EE); «começarom os misterios 
da ffe» (VC); «porque nõ vallem cousa a 
ffe. nẽ os millagres se hy nõ ouuer a vida 
boõa» (VC); «como o homẽ deue seer 
emformado na ffee ante do bautismo» 

(S); «per verdadeira ffee em a tua 
predestinaçõ eternal» (VC); «por ysso 
os chama de pouca ffee» (EE).

fealdade, subs. (do lat. *foedalitate-m, este 
de foedus, feio). Qualidade do que é feio; 
deformidade; aspeto horrível. Formas: 
fealdade (S, 1; VC, 9; EE, 1); fealdades 
(VC, 1); feeldade (VC, 1); ffealdade 
(S, 2). Contextos: «E aynda ho pecado 
he dito mazella por que põee fealdade 
na ymagẽ de Deus» (S); «e assy como 
a collor vermelha na rosa e nõ auera 
em ellas deformidade ou fealdade mas 
dignidade ou fremosura» (VC); «non 
aproueita ao homẽ auer visto em o 
espelho a fealdade do seu rostro se o nõ 
alimpa» (EE); «e os vicios e fealdades 
lhes serã tiradas» (VC); «e fezessem 
feeldade alguũa e auorreçimento aa 
festa» (VC); «nõ foy vergonhosa como 
deuia ssegũdo ffealdade e multidon de 
meus pecados» (S).

feamente, adv. (de feio + -mente). O mesmo 
que feiamente: indecentemente. Formas: 
feamẽte (S, 1; TC, 1). Contextos: «cõ 
yra jurey falssa e feamẽte e ouuindo mal 
a outros» (S); «E auom que lhe diga que 
como que cometeo feamẽte ou torpemẽte 
que asy o diga» (TC).

febre, subs. (do lat. febre-m). Subida da 
temperatura corporal devido a uma 
infeção ou doença. Formas: febre (S, 
2; VC, 32; EE, 2; RP, 1); febres (VC, 
6; RP, 2). Contextos: «Esta cobijça he 
assy como a febre» (S); «e mandou aa 
febre que cessase» (VC); «adoeçe e sobre 
vijndo huũa febre pequena morre» (EE); 
«e tal morbo ou jnfirmidade as vezes he 
febre» (RP); «a molher que tijnha febres 
e foy curada» (VC); «nõ conheçẽ taes 
febres serẽ pestilẽçiaes» (RP).

febre héctica, subs. (do lat. medieval febris 
hectica, este do grego ™κτικός, habitual, 
pelo lat. hecticus, a, um). Febre contínua; 
tuberculose pulmunar. Formas: febre... 
ethica (VC, 1). Contexto: «A sexta febre 
he a qual se faz e proçede do muy grande 
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e perseuerado huso da febre e chamase 
ethica» (VC).

febre quartã, subs. (do lat. medieval febris 
quarterna). Febre que dá de quatro em 
quatro dias. Formas: febre... quartaã 
(VC, 1). Contexto: «A terçeira febre he 
quartaã: em a qual ha folgua de dous 
dias em que nom ha sazom» (VC).

febre terçã, subs. (do lat. medieval febris 
tertiana). Febre que dá de três em três 
dias. Formas: febre... terçaã (VC, 1). 
Contexto: «A segunda febre he terçaã a 
qual çessa e da folgua de huũ dia» (VC).

febricitante, subs. (do lat. febricitante-m). 
Aquele que tem febre; febril. Formas: 
febricitantes (VC, 1). Contexto: 
«natural cousa he aos febricitantes de 
enfraqueçerem quando lhes começa de 
vijnr a saude» (VC).

fecção, subs. O mesmo que feição. 
Formas: fecçom (VC, 1). Contexto: 
«em tal maneira que a forma ou fecçom 
da obra cõuenha cõ a voontade e desejo 
daquelle que a mandou fazer» (VC).

fechadura, subs. (de fechado + -ura). 
Dispositivo com lingueta que serve 
para trancar portas, janelas, gavetas, 
etc. Formas: fechadura (VC, 1; EE, 
1); fechaduras (VC, 4). Contextos: 
«e çercado darredor de muro de 
endureçimẽto e çarrado per fechadura 
de pertinaçia» (VC); «conuem a saber 
dentro da fechadura que estaua açerqua 
do muymẽto» (EE); «e faze porta aa 
tua boca e fechaduras aas tuas orelhas» 
(VC); «e abrir cõ ellas e çarrar as 
fechaduras» (VC).

fechar, vb. (de fecho + -ar; fecho, talvez 
do lat. pestulu-m, por pessulu-m). Cerrar; 
bloquear; tapar a abertura de. Formas: 
era fechada (EE, 1); eram fechados (VC, 
1); estaua fechado (EE, 1); fecha (EE, 1); 
fechada (VC, 1; C, 1; EE, 6); fechadas 
(EE, 5); fechado (EE, 1); fechãdo (EE, 
1); fechados (EE, 6); fechan (EE, 1); 
fechar (EE, 3); fechauãse (HV, 1); fechẽ 
(RP, 1); fechou (EE, 1); fossem fechadas 

(EE, 2); foy fechada 2 (EE, 2); seera 
fechado (EE, 1). Contextos: «a porta 
da saude he aberta, a qual no tẽpo da ley 
era fechada» (EE); «Item foy figurada 
per a archa do testamento em que eram 
fechados os mandamentos da ley» (VC); 
«pello qual deuees saber que ho muimẽto 
estaua fechado ẽ tres maneiras» (EE); «a 
entençom verdadeyra fecha em sy o lume 
da ffe» (EE); «cada huũ abade tenha em 
sua ygreja hũa arca fechada em a qual 
estem gardadas as vestimẽtas» (C); «e 
esteuessem as portas fechadas» (EE); 
«Mas Christo que sayo do vẽtre fechado 
da virgem» (EE); «fechãdo e vedãdo a 
ẽtrada e sayda» (EE); «e por tanto non 
estauan mais fechados em casa como 
antes» (EE); «os quaaes se fechan na 
caridade de deus e do proximo» (EE); 
«e vyer a seu prouximo teer neçessydade 
e lhe fechar suas antredanhas» (EE); 
«e todas as prisoões fechauãse cõ 
huũ cadeado» (HV); «Fechẽ se ergo 
as frestas ou genelas» (RP); «fechou 
todallas cousas sob o pecado» (EE); 
«como fosse tarde aquelle domingo e as 
portas fossem fechadas donde estauan 
ajuntados os discipollos por medo dos 
judeus» (EE); «e foy fechada a porta» 
(EE); «e ho que pyor he que ho assy 
degradado seera fechado no jnferno» 
(EE).

fecto, subs. O mesmo que feito. Formas: 
fectos (S, 1; VC, 2); ffectos (VC, 1). 
Contextos: «A forteleza ẽderẽça a 
potẽçia da alma que he desprazerlhe 
dos maaos fectos» (S); «querẽdo julgar 
da fazẽda e fectos do seu mayor» (VC); 
«e refrear e esquiuar muytos maaos 
ffectos» (VC).

fectura, subs. O mesmo que feitura. 
Formas: fectura (S, 1; VC, 1); ffectura 
(VC, 1). Contextos: «ca quanto quer 
que o proue seja vil e feeo, fectura he de 
Deus» (S); «mas a celestrial aruor que he 
o homẽ quãta deferẽça tẽ na fectura na 
criaçõ corporal tãta tẽ na dignidade da 
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alma» (VC); «ante da ffectura do mũdo 
e de sempre» (VC).

feder, vb. (do lat. foetere). Cheirar mal. 
Formas: fede (VC, 3); fedẽ (VC, 1); 
fedemos (VC, 1); feder (VC, 1); federa 
(VC, 1); federem (VC, 1); fedesse (VC, 
1). Contextos: «e que fede e corrõpe 
e da maao cheiro aos outros» (VC); 
«o seu baffo fede e apegua se ou tinge 
os outros» (VC); «fedẽ ou hã alguũ 
maao cheiro» (VC); «e fazemosnos 
cheirar com cheiros defora cõ que mais 
fedemos que cheiramos» (VC); «nũca 
podera apodreçer nem feder nem teer 
vermeẽs» (VC); «senhor de quatro dias 
he e ja federa» (VC); «e lançaromnos 
em alguũa coua por nom federem» (VC); 
«por tal que vermeẽs nõ se criassen em 
aquelle corpo e por que nõ fedesse e non 
apodrecesse» (VC).

federento, adj. O mesmo que fedorento. 
Formas: federentos (RP, 1). Contexto: 
«ou de corrupçõ de pauees e charcos ou 
chafarizes çujos podres e federentos» 
(RP).

fedor, subs. (do lat. foetore-m). Mau cheiro. 
Formas: fedor (S, 3; VC, 26; HV, 2; EE, 
3; RP, 5); fedores (VC, 1; RP, 1); ffedor 
(VC, 1). Contextos: «Ca della descende 
gomito e fedor» (S); «e emçenço pera 
defumar o fedor da strebaria çuja» (VC); 
«e ajnda mais o fedor que delles sayraa 
que seria muy grãde enfermidade» (HV); 
«ho emçenço contra ho fedor do logar» 
(EE); «ha hi podridõ de agoas e fedor 
dellas» (RP); «E nõ lhe chama casa ou 
morada mas stalhagẽ per o qual nome 
significa os fedores e as miserias desta 
presente vida» (VC); «taes agoas çujas 
causam grãdes fedores» (RP); «acabarõ 
sua vida em ffedor e em priuada» (VC).

fedorento, adj. (de fedor + -ento). Que 
cheira mal; fétido. Formas: fedoremto 
(VC, 1); fedorenta (VC, 1); fedorento 
(VC, 2); fedorentos (VC, 2); fedorẽta 
(VC, 3; EE, 1); fedorẽto (VC, 6); 
fedorẽtos (VC, 1). Contextos: «era 

loguar fedoremto dos corpos mortos 
que em elle jaziam» (VC); «porque he 
doẽça fedorenta e auorreçiuel» (VC); 
«alleuantou se a chama do leyto cõ fedor 
ou cheiro muy fedorento» (VC); «mas 
cõ outros muy fedorentos scarros que 
de dentro de sy faziam sayr e lançauam» 
(VC); «tornãdo a fedorẽta ante dã morte 
sem fyn» (EE); «o qual era auorreçido e 
fedorẽto» (VC); «os quaaes som çujos e 
fedorẽtos» (VC).

feestra, subs. (do lar. fenestra-m). Janela. 
Formas: feestras (VC, 1). Contexto: 
«onde se demostraua a sua vergonha a 
todos que sayam aas portas e aas feestras 
a veer» (VC).

fegura, subs. O mesmo que figura. Formas: 
fegura (S, 5; VC, 6; HV, 2); feguras (VC, 
2). Contextos: «ẽ maneyra de ssonbra 
ou de fegura que gardassem» (S); «e a 
obra respõdesse assi e cõcordasse com 
a fegura» (VC); «e forã mingoadas 
aquellas cousas que erã corporaaes e 
em fegura por tal que se alleuãtassem as 
spirituaaes e os mysterios verdadeiros» 
(VC); «vem ao coraçom em a fegura do 
qual Christo chegado aa morte foy posto 
em agonia» (VC); «E este pãno saberas 
que tem a fegura do rostro do sancto 
profeta» (HV); «Estas tres feguras se 
tomã por semelhança da aruor seca» 
(VC); «o tempo da minha vijnda vijo ẽ 
feguras» (VC).

fegurar, vb. O mesmo que figurar. Formas: 
estaua fegurada (HV, 1). Contexto: «E 
aly fez poer o sãto pano onde estaua 
fegurada a façe de Jhesu Christo» (HV).

feição, subs. (do lat. factione-m). Aspeto; 
forma; figura. Formas: feiçõ (VC, 
2); feiçom (VC, 1); feiçoões (VC, 2); 
feyçam (VC, 1); feyçõ (VC, 4); feyçom 
(VC, 3). Contextos: «mas nõ per sua 
verdadeira visom ou feiçõ e fremosura» 
(VC); «he pera se veer aquelle que he 
mais specioso em feiçom» (VC); «tres 
maneiras sam e tres feiçoões de peẽdẽça» 
(VC); «nõ podia diuisar as feiçoões 
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dos corpos humanaaes» (VC); «elle 
era mais fremoso em forma ou feyçam 
que todollos filhos dos homeẽs» (VC); 
«Aqui he destruyda a custosa feyçõ e 
aparelhamẽto dos saborosos mãjares» 
(VC); «e que tal ou de que feyçom lhe 
mãdou fazer aquelle machado» (VC); 
«(porque nom tijnha costura) e era sem 
feyçom» (VC).

feio ,  adj.  (do lat.  foedus, a, um). 
Desagradável à vista; repugnante. 
Formas: fea (S, 1; TC, 1; VC, 5; HV, 
1); feas (VC, 2; EE, 2); feea (S, 1; VC, 
2); feeo (S, 1); feeos (S, 2); feios (VC, 
1); feo (S, 1; VC, 7); feos (S, 1; VC, 2); 
feya (VC, 1); feyo (VC, 2); ffea (S, 3); 
ffeas (S, 3); ffeea (S, 1); ffeo (S, 4; VC, 
1); ffeos (VC, 1). Contextos: «ou lhe 
aquesçesse outro mal ou fea ẽfermidade» 
(S); «A .x. se era fremosa se fea» (TC); 
«o emperador tẽ hũa doença forte e fea 
em seu rostro» (HV); «som juras feas e 
auorridas ao ouuido» (VC); «ou sse he 
fermosa ou feea» (S); «nõ cometa cousa 
alguũa feea» (EE); «ca quanto quer que o 
proue seja vil e feeo, fectura he de Deus» 
(S); «por que ajan de ẽleger sepulturas 
em feeos mosteiros» (S); «e ajnda cõ 
os dentes apertados dã vozes e braados 
feios e vaãos» (VC); non deue deixar de 
confesar o pecado que fez por feo que 
seja» (S); «por maaos e feos pẽsamẽtos» 
(S); «assy estas fazem a alma feya ante a 
façe de deos» (VC); «porque aquello que 
he feyo de pareçer mais feyo he de seer» 
(VC); «ssegũdo que ffea e maamẽte os 
fiz polla obra» (S); «nõ temer saluo as 
coussas ffeas e desonestas» (S); «nom 
pude nen quis rrecontar meus pecados tã 
vil, ffeea e maamemte como os comety» 
(S); «e do fremoso ffeo» (VC); «e nos 
façamos de ffeos fremosos» (VC).

feira, subs. (do lat. feria-m). Dia de 
mercado. Formas: feira (VC, 2; C, 1); 
feiras (S, 1; VC, 2; C, 1; EE, 1); feyras 
(EE, 1). Contextos: «nẽ foy em algũa 
feira ou mercado» (VC); «Os que vam 

aa feira da Guarda ou de Trancoso ou 
a outras partes que cõpram e trazem 
bezerros e os criam» (C); «Ha segũda 
quãdo alguũ se cassa em tempo das 
feiras» (S); «E o trapeiro que carregar 
pera Castella ou pera feiras do Regno 
pague .l. reaes» (C); «com justiça faz 
as vacuaçoões e feiras» (EE); «honde a 
justiça ouue as causas e misericordia faz 
as feyras» (EE).

feiteiço, adj. (do lat. facticius, a, um). 
Não natural; artificial. Formas: feiteiço 
(VC, 1). Contexto: «Moyses deu pã 
feiteiço do aar e significatiuo doutro e 
nõ pã verdadeyro que descendesse do 
çeeo» (VC).

feitibom, adj. (de feito + bom). Bem feito. 
Formas: feitiboa (VC, 1). Contexto: «a 
qual o formara virtuosa e feitiboa he a 
maão de Christo pera saluar» (VC).

feiticeira, subs. (de feitiço + -eira). 
Aquela que faz feitiços; bruxa. Formas: 
feitiçeiras (EE, 1). Contexto: «som 
jncredullas e feitiçeiras mays que os 
homeẽs» (EE).

feiticeiro, subs. (de feitiço + -eiro). Aquele 
faz feitiços; bruxo. Formas: feitiçeiros 
(VC, 1; C, 3); feitiçeyros (EE, 1); 
feytiçeiro (VC, 1). Contextos: «e teera 
com sigo encantadores e feitiçeiros. 
e reys e principes» (VC); «ou serẽ 
pubricos barregueiros e feitiçeiros» (C); 
«como feitiçeyros ladroões e hereticos» 
(EE); «e a synagoga chamou a Christo 
enguanador e encãtador ou feytiçeiro» 
(VC).

feitiço ,  subs. (do lat.  facticiu-m). 
Encantamento; bruxaria. Formas: 
feitiços (EE, 2); feytiços (TC, 2). 
Contextos: «Item se fez feitiços» 
(TC); «seruidõ de ydollos: feitiços: 
immizidades cõtendas» (EE); «se 
fezerom ou derom algũas cousas a seus 
maridos ou a outros homens per modo de 
amadigos ou de feytiços» (TC).

feitio, subs. (de feito + -io). Forma; 
aparência; aspecto. Formas: ffeitio (VC, 
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1). Contexto: «hedifica sua morada 
cõuem a saber. o ffeitio das boõas obras 
sobre a pedra» (VC).

feito, subs. (do lat. factu-m). Ato; facto; 
acontecimento. Formas: feito (S, 3; 
TC, 3; VC, 92; C, 9; EE, 10); feitos (S, 
2; VC, 184; C, 4; EE, 15); feyto (S, 3; 
TC, 1; VC, 32; EE, 3); feytos (S, 6; TC, 
2; VC, 47; EE, 5); ffeito (VC, 1); ffeyto 
(VC, 1). Contextos: «E ysto he quãto ao 
feito açerqua da qual esta he a vertude» 
(S); «força he huũ feito arrebatado» (S); 
«nosso saluador Ihesu Christo ẽ este feito 
dizẽdo» (TC); «Outro mãdamẽto ha hi 
corporal que se faz per duas maneiras, 
scilicet, per palaura e per feito» (TC); 
«e logo foy morto e escreuerõ o feito a 
reynha» (TC); «por fazer cousa algũa 
das que aaquelle feito e officio perteẽcia» 
(VC); «e os outros tres quanto aos feitos 
della» (S); «trautam soomente de nobres 
e grandes feitos de homeẽs mortaaes e 
baroões famosos» (EE); «fazẽ cõtra el 
dar sẽtẽça de culpado e esto semelhãte ao 
feyto de Pilatos» (TC); «cõuem a saber 
Lyra sobre este feyto» (EE); «nõ vos 
arrepẽdaaes do feyto» (EE); «Ca este he 
huũ feyto da oraçõ» (EE); «por que per 
todolos boos feytos seriam atormẽtados» 
(S); «procurador prolongou algũs feytos 
por auer por ello mayor gaanho» (TC); 
«nõ murmurãdo dos meus maaos feytos» 
(TC); «a admiraçõ pollos feytos de 
Christo nom acustumados» (EE); «erã 
juizes ordinairos para examinar o ffeito 
de Christo» (VC); «E o senhor reçebera 
a voõtade por o ffeyto» (VC).

feitor, subs. (do lat. factore-m). Fazedor; 
executor; autor. Formas: feitor (VC, 3); 
feytor (VC, 2). Contextos: «e derribado 
e vẽçido o feitor da morte» (VC); «pois 
ao feitor nõ desapraz» (VC); «que a 
feytura seja ousada de chamar padre ao 
seu feitor» (VC); «Ho que se nõ apanha 
e ajũta cõmigo este he departido de 
jrmãdade. e feytor de discordia» (VC); 
«Aquelle sol visiuel avẽdo compaixom 

do seu feytor» (VC).
feitura, subs. (do lat. factura-m). Ato ou 

efeito de fazer; elaboração; obra; criação. 
Formas: feitura (VC, 13); feytura (VC, 
6). Contextos: «Em a feitura do corpo 
bem fundado e direito» (VC); «ajnda 
que fosse sua criatura e feitura» (VC); 
«e a feitura sua nom te constrãgeo que 
pecasses» (VC); «que a feytura seja 
ousada de chamar padre ao seu feitor» 
(VC); «Posta a dada e a feytura da 
ley do euãgelho per a preeguaçom de 
Christo» (VC); «e herdaae o regno que 
vos sta aparelhado desante da feytura do 
mũdo» (VC).

feixe, subs. (do lat. fasce-m). Molho; 
braçado. Formas: feixe (VC, 6); feixes 
(TC, 2; VC, 3; C, 1); feyxe (VC, 1). 
Contextos: «de guisa que he como feixe 
tã pesado que nõ podẽ cõ elle» (VC); 
«dellas poderas colher huũ feixe contra 
toda tẽptaçom» (VC); «Huũa soma ou 
feixe de mirra he o meu amado» (VC); 
«Tirade de uosos feixes e carregas 
que uos apremã» (TC); «carregas som 
os pecados mortaaes e feixes sõ as 
circõstãcias» (TC); «E porque desates as 
lianças da nossa maldade e os feixes que 
nos carreguam» (VC); «praados e toda 
herua tapada e guardada .s. de dez feixes 
huum» (C); «Se tu poseres aas costas do 
moço feyxe tã grãde que elle nõ o possa 
leuar» (VC).

fel, subs. (do lat. felle-m). Bílis ou bile: 
substância líquida e amarga usada como 
anestésico. Formas: fel (VC, 51; HV, 
1; EE, 2); fell (VC, 1); ffel (VC, 1). 
Contextos: «Com o fel deste peyxe vnta 
tu os teus olhos porque vejas se a hy 
door tal como a sua» (VC); «e o doesto 
ou deshonrra da cruz. e a amargura 
do fel» (VC); «e lhe derõ a beber fel 
e vinagre» (HV); «foy lhe dado vinho 
agro mesturado cõ fel» (EE); «lhe derõ 
a beber fel e vinagre» (EE); «mas por 
amor de Christo a que foy dado o fell e 
azedo» (VC); «depois da beberagẽ do 
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ffel e vinagre» (VC).
felice, adj. (do lat. felice-m). O mesmo que 

feliz: favorecido pela sorte. Formas: 
felice (VC, 1). Contexto: «Rey dom 
Afonso da felice  memoria vosso 
progenitor e padre» (VC).

felicemente, adv. (de felice + -mente). O 
mesmo que felizmente: com felicidade. 
Formas: feliçemente (VC, 2). Contexto: 
«jnpressa pellos honrrados meestres e 
empressores feliçemente se começa» 
(VC).

fema, subs. O mesmo que fêmea. Formas: 
femas (VC, 1). Contexto: «Stremada 
cõfissõ diz he chamar e braadar por o 
senhor e chamallo duas vezes signal he 
de femas» (VC).

fêmea, subs. (do lat. femina-m). Pessoa do 
sexo feminino; mulher. Formas: femea 
(TC, 1; VC, 7; EE, 2); femeas (VC, 4). 
Contextos: «e se este peccado fezer cõ 
besta que seia femea outra tal peẽdẽça 
faça» (TC); «O bautismo de Christo 
da se a toda gente e a macho e a femea 
e a grãde e a pequeno por perdom do 
pecado» (VC); «nõ he macho nẽ femea» 
(EE); «sangues significa segundo os 
gregos ajũtamẽto ou mestura de barõ e de 
femea» (VC); «E se paria femea esteuesse 
apartada da cõuersaçõ dos homẽs» (EE); 
«E se paria femea esteuesse apartada 
da cõuersaçõ dos homẽs» (EE); «Eram 
antre elles baroões e femeas. velhos e 
moços. virgeẽs e viuuas» (VC); «foy 
asy chamada segundo a propriedade do 
lingoagẽ ebrayca que a todas femeas 
chamam molheres» (VC).

femença, subs., (do lat. vehementia-m). 
Atenção; presteza; diligência. Formas: 
femẽça (VC, 6); femença (VC, 4). 
Contextos: «conheçeras que cõ mayor 
femẽça e cuydado deuias fazer» (VC); «e 
eu vindo pregũtar e enquerer cõ femẽça 
por os mereçimẽtos reçebera o meu cõ 
guanho» (VC); «quãdo o elles podem 
saber se posessem femença por ello» 
(VC); «e cõ femença speremos cada dia 

a vijnda do senhor» (VC).
feminino, adj. (do lat. femininus, a, um). 

Género gramatical que se opõe ao 
masculino. Formas: feminino (VC, 1). 
Contexto: «e per o genero masculino 
se dizẽ e nomeã as pessoas e per o 
feminino as noçoões .s. os nomẽs per que 
se conheçẽ e estremã as pessoas» (VC).

fenda, subs. (regressivo de fender, este do 
lat. fendere). Racha; fissura. Formas: 
fendas (VC, 1). Contexto: «Dizesse que 
ajnda agora se mostrã aly as fendas das 
pedras» (VC).

fendedura, subs. (de fender + -dura). 
Fenda; greta; fissura. Formas: fendedura 
(VC, 2); fendeduras (VC, 1). Contextos: 
«He ajnda aly em aquella penna hũa 
grãde fendedura que chegua deçima 
afundo» (VC); «A qual da testimunho 
per aquella fendedura que nom podya 
sofrer o sangue de seu fazedor quando 
corrya per ella» (VC); «sayrom grandes 
ryos de sangue de cada parte daquellas 
grãdes fendeduras e chagas e das fontes 
do saluador» (VC).

fenizes, subs. (do lat. phoeniciu-m). O 
mesmo que fenício: antigo habitante 
da Fenícia. Formas: fenizes (VC, 1). 
Contexto: «aa maneira que faziã os 
pescadores chamados fenizes» (VC).

feno, subs. (do lat. fenu-m). Erva e palha 
que se ceifa para alimentar o gado. 
Formas: feno (TC, 1; VC, 23; EE, 6); 
ffeno (VC, 1). Contextos: «E he tal 
como o fogo no feno» (TC); «Nõ se 
descõtentarõ do strabo. nẽ do presepe. 
nẽ do feno» (VC); «poẽ se mais madeyra 
feno rostolho ou rama» (VC); «come 
cascas daruores ou huũ pouco de feno 
ou coroços de tamaras» (EE); «cõuem 
a saber que se possesse em ordenança 
pera comerem asseentando se sobre o 
ffeno» (VC).

féria, subs. (do lat. feria-m). Dia de 
descanso; no calendário litúrgico, dia 
da semana em que não se comemora 
nenhuma festa. Formas: fereas (S, 1); 
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feria (VC, 4; EE, 1); ferias (S, 2; VC, 1). 
Contextos: «E este tempo destas fereas 
he des ho premeiro dya do auento ataa 
ho octauo dia despoys da epiphania» (S); 
«e assi na folgãça eternal auera feria dos 
malles soomẽte» (VC); «Euangelho da 
terça feria do pintecosto» (EE); «como o 
tempo das ferias embarga o matrimonio» 
(S); «Os ladinhos ou os romaãos chamã 
agora aos dias ferias e o domingo he 
primeira feria e o segũdo dia he a segũda 
feria» (VC).

feriado, adj. (do lat. feriatu-m, part. 
passado de feriari, repousar). Dia em 
que se descansa. Formas: feriado (VC, 
2). Contextos: «o sabado auia de seer 
feriado» (VC); «(Diziã pois os iudeus 
aaquelle que fora saão: sabado he) .s. 
dia feriado» (VC).

ferida, subs. (do lat. medieval ferita-m, 
part. de ferire). Ferimento; chaga; 
escoriação; golpe. Formas: ferida (VC, 
22; EE, 1); feridas (S, 1; TC, 1; VC, 
60; HV, 2; EE, 9); ferydas (S, 1; EE, 1). 
Contextos: «Qual pena he mais graue 
que a ferida de dentro da consciẽcia» 
(VC); «sem ferida de peccado» (EE); 
«A sexta se por feridas que desse a 
molher fezesse perder a criatura que 
trouxesse no uẽtre» (TC); «mereçe 
peyores feridas» (VC); «o sangue 
preçiosissimo que manou das chagas de 
Christo auõdosamente por muitas feridas 
do seu preçioso corpo» (EE); «nẽ darlhe 
ferydas, nẽ açoutes» (S); «o filho mostra 
ao padre ho lado e as ferydas» (EE).

ferido, subs. (do part. de ferir). Aquele 
que recebeu ferimentos. Formas: 
ferido (VC, 3; EE, 2); feridos (EE, 1). 
Contextos: «nõ abasta ao ferido pera 
o curar tirar lhe os dardos ou seetas do 
coraçõ» (VC); «A azemalla na qual pos 
o ferido he a sua carne» (EE); «por que 
os feridos da serpe olhando en aquella 
saarassem» (EE).

ferimento, subs. (de ferir + -mento). 
Ato ou efeito de ferir; ferida; golpe. 

Formas: ferimento (VC, 3); ferimẽto 
(VC, 3). Contextos: «E daqueste artigoo 
do ferimento das faces auemos muytas 
doctrinas» (VC); «de tal guisa que tal 
ferimento e pungimento saae sãgue da 
cabeça de Christo» (VC); «Daqueste 
ferimento e chaguamẽto do coraçom de 
Christo» (VC); «do qual ferimẽto mayor 
pẽna ha o homẽ que da pescoçada» (VC); 
«Onde a rrazom demostra que de tal 
ferimẽto sayria sangue dos narizes e da 
boca» (VC).

ferir, vb. (do lat. ferire). Golpear; causar 
ferimento. Formas: era ferida (VC, 1); 
era ferido (VC, 1); feere (RP, 1); feira 
(VC, 9); feiramos (VC, 1); feirar (VC, 
1); feiras (VC, 2; EE, 1); fere (S, 3; TC, 
1; VC, 12; EE, 4; RP, 3); ferẽ (TC, 1; 
VC, 7; EE, 3); ferẽ no (VC, 1); fere os 
(VC, 1); ferem (TC, 1; VC, 10; EE, 2); 
feremos (VC, 1); fereo (EE, 1); feres 
(VC, 1; EE, 1); ferese (S, 1); feresse (S, 
2); feri (VC, 1; EE, 1); feria (VC, 5; EE, 
3); feriã (VC, 4); feriam (VC, 10; EE, 2); 
feriamno (VC, 1); feriãno (VC, 2); ferida 
(VC, 1; EE, 2; RP, 1); feridas (VC, 1); 
ferido (VC, 32; EE, 5; RP, 2); ferido sera 
(VC, 1); feridos (VC, 5); feridos serã 
(VC, 1); feridos seram (VC, 1); ferij me 
(VC, 1); ferijs (VC, 1); ferillo (VC, 1); 
ferimos (VC, 1); ferindo (VC, 4; EE, 1); 
ferindoo (S, 1); ferindose (EE, 1); ferio 
(TC, 4; VC, 17; HV, 1; EE, 2); ferio te 
(VC, 1); ferios (VC, 1); feriose (TC, 
1); ferir (S, 2; TC, 3; VC, 31; C, 1; EE, 
4); ferira (VC, 3; EE, 2); ferirẽ (TC, 1); 
ferirem (VC, 1); ferires (VC, 3; EE, 1); 
ferirey (VC, 1); ferirõ (VC, 1; EE, 1); 
ferirom (VC, 7; EE, 1); feriromno (EE, 
1); ferirse (S, 1); ferise (VC, 1); ferisse 
(S, 1; VC, 2; EE, 1); ferissem (VC, 1); 
feriste (S, 1); feryam (EE, 1); feryo 
(EE, 1); feyra (VC, 2); feyrã (VC, 1); 
fferẽ (C, 1); fferindo (S, 1; VC, 1); fire 
(VC, 1); firiusse (S, 1); foe ferido (VC, 
1); foi ferido (EE, 1); for ferida (RP, 1); 
for ferido (VC, 1); fora ferido (VC, 1); 
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forẽ feridos (VC, 1); forõ feridos (VC, 
1); fose ferydo (S, 1); fosse ferido (VC, 
1); foste ferido (VC, 1); foy ferido (VC, 
8; HV, 1; EE, 1); fuy ferido (EE, 1); fyre 
(VC, 1); he ferida (VC, 1); he ferido 
(VC, 4; EE, 1); seer ferida (VC, 1); seer 
feridas (VC, 1); seer ferido (VC, 11); 
seer feridos (VC, 2); seera ferido (EE, 1); 
seerẽ feridos (VC, 1); sejã feridos (VC, 
2); sejamos feridos (VC, 2); sejas ferido 
(VC, 1); ser ferida (RP, 1); ser ferido 
(VC, 1); sera ferido (VC, 3); som ferida 
(VC, 1). Contextos: «e na segũda he 
curada a natureza que era ferida» (VC); 
«mas curou e ameezinhou aquelles de 
que era ferido» (VC); «e assy corrupto 
feere ho coraçõ» (RP); «que cousa ha 
hy tam grãde como aparelhar a façe a 
quẽ a feira?» (VC); «Daqueste artigoo 
se tira ensinãça que nos guardemos que 
nom feiramos a Christo com a cana 
na cabeça» (VC); «E por cousa algũa 
tẽporal e passadoyra. nõ te feirar» (VC); 
«que nõ feiras o pee teu na pedra» (VC); 
«nõ te feiras por vẽtura o pee» (EE); 
«sacerdote que castiga seu discipolo 
e o fere em guysa que morre deue ser 
desposto» (TC); «Do sul he vẽto inchado 
e agraua o ouuido fere o coraçã» (RP); 
«Outrosi omecidas sõ todos aqueles 
que ferẽ as molheres ẽ guisa que as façã 
morrer» (TC); «quãdo o louuam em o 
rostro ferẽ no no coraçom» (VC); «fere 
os e atormẽta os que nõ pequẽ» (VC); «O 
.xviii. he os que ferem seu padre ou sua 
madre» (TC); «Todollos preceptos do 
senhor feremos mas nõ foy alla» (VC); 
«non como o que fereo aar» (EE); «cõ a 
disciplina gouernas os boos, e feres aos 
maaos» (EE); «ferese nos peytos e alça 
a voz huũ pouco» (S); «feresse ẽ nos 
pectos e entẽdesse en os octo apostolos 
e marteres e sete virgẽes» (S); «Pellos 
pecados do meu pouoo o feri» (EE); 
«mas feria seu peito dizendo» (EE); 
«E os ministros e seruidores o feriã 
com boffetadas» (VC); «E tomauam 

a cana e feriam sua cabeça» (EE); «E 
filhauamlhe a cana da maão e feriamno 
na cabeça» (VC); «ou feriãno em hũa 
parte do corpo soomente?» (VC); «estes 
vijron a linhagen humana ferida» (EE); 
«leyxadas as almas dos maaos feridas 
de temor» (VC); «esta apeçonhẽtado 
e ferido da pestilẽçia» (RP); «E assi 
pois aquelle que mayor conheçimento 
ha mais ferido sera» (VC); «he que 
sejam aqui feridos» (VC); «e pensam 
que menos feridos serã se nõ souberẽ o 
que deuem fazer» (VC); «Muytos som 
que cuydãdo que menos feridos seram» 
(VC); «Exme eu aqui ferij me e nom 
queiraaes ao meu senhor fazer tantas 
injurias?» (VC); «crucifiguaaes vosso 
senhor e vosso meestre e o ferijs» (VC); 
«e fazerlhe enjuria e ferillo nõ no deues 
tolher» (VC); «per obras de nossas maãos 
ferimos a Christo» (VC); «e ferindo em 
elles poucos dos seus morreron» (EE); 
«ferindoo ou ffazendolhe que fose 
ferydo» (S); «dando braados e ferindose 
com pedras» (EE); «Se cõtẽdeu ou ferio 
alguũ com soberba» (TC); «Ferio te 
alguẽ nõ tornes tu a ferir» (VC); «ca 
ferios deos nas traseyras e deulhes doesto 
para sempre» (VC); «ẽuiose huũ homẽ a 
ti e feriose no cuitelo» (TC); «Huũ homẽ 
uẽ pera te ferir e ẽfingese muyto pera te 
matar» (TC); «Se alguũ te ferir na huũa 
quixada paralhe a outra» (EE); «E ferira 
a terra com a verga de sua boca» (EE); 
«outros fossem apos ele pera o ferirẽ ou 
matarẽ» (TC); «mas ajnda se esforçauam 
de o ferirem seendo ja morto» (VC); 
«ca se o ferires com ho açoute non 
morrera» (EE); «Percudyrey ou ferirey 
o pa[s]tor» (VC); «e ferirõ e muitos 
passando nõ curãdo delle» (EE); «E os 
lauradores prenderom os escrauos delle 
e huũ delles ferirom» (EE); «e feriromno 
com boffetadas» (EE); «A septima por 
ferirse nos peitos com devaçom» (S); 
«pero sanha contra o que o ferise» VC); 
«asi como se alçasse as mãaos contra 



479Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

ho çeeo ou sse ferisse nos peictos» (S); 
«tanto he como se o ferissem na façe» 
(VC); «Feriste a alguũ cõ yra» (S); 
«Dey meu corpo aos que ho feryam» 
(EE); «Adeuinhanos Christo quem he 
o que te feryo» (EE); «e nos feyra com 
azorague» (VC); «E os que ouuerem 
medo destes jnfiees açoutẽ e feyrã os 
que nom guardã seu mandado» (VC); 
«ou a fferẽ ou aleyjam ou ẽjuriam» (C); 
«fferindo huũ com outro ssaay fogo» 
(S); «E fire tu duas vezes a perdeneira e 
seixo de teu coraçom» (VC); «E firiusse 
nos pectos» (S); «assi como quãdo alguũ 
que foe ferido cõ pedra demostra a pedra 
cõ que lhe derõ chea de sangue» (VC); 
«E elle foi ferido por nossas maldades 
e carpido por nossos peccados» (EE); 
«despois que a vea for ferida ou aberta 
aproueyta muyto tomar muyto prazer» 
(RP); «quãdo for ferido por sua propria 
culpa» (VC); «e ja o pescoço fora ferido 
com pescoçadas» (VC); «e por comprir 
seu mãdado reçeberem dãpno em suas 
cousas ou seus filhos forẽ feridos» (VC); 
«forõ feridos e chaguados nas cousas 
suas naturaaes» (VC); «ffazendolhe 
que fose ferydo» (S); «nem lhe nembra 
ajnda que fosse ferido nem se delecta 
agora» (VC); «Aas matinas foste ferido 
e açoutado» (VC); «e foy ferido Josep e 
Jafel» (HV); «Tres vezes fuy ferido com 
vergas» (EE); «chagua tu e fyre eu to rogo 
o meu coraçom com lança de caridade» 
(VC); «assy como pescoçada he ferida 
no pescoço» (VC); «Na façe he ferido 
aquelle a quem he feita injuria» (EE); 
«Jesu que quiseste a tua nobre cabeça 
seer ferida cõ cana» (VC); «porque as 
pessoas vijs sooem seer feridas com 
vara ou paao como caães ou animallias 
brutas» (VC); «quis elle seer ferido em 
a cabeça por saãr e guareçer todas nossas 
maas entençoões» (VC); «empero podẽ 
seer feridos como carnaaes que som 
ajnda» (VC); «e nõ ha faz seera ferido e 
chagado» (EE); «e aqueixamse aas vezes 

de seerẽ feridos» (VC); «porque tam 
soomente seus imijgos nõ quer que sejã 
feridos» (VC); «por tal que não sejamos 
feridos mortalmente dos jmijgos cruees 
e nos matem» (VC); «nõ posso creer 
que nõ sejas ferido das suas chaguas» 
(VC); «nõ sinte sy ser ferida» (RP); «A 
primeira he que Christo quis ser ferido 
na face e boca» (VC); «da maa sentença 
ferir sera ferido justamẽte» (VC); «Eu 
senhor som ferida do teu amor» (VC).

feriseu, subs. O mesmo que fariseu. 
Formas: pheriseus (VC, 1). Contexto: 
«e os officiaaes dos bispos e dos principes 
dos sacerdotes e pheriseus?» (VC).

fermentado, adj. (do lat. fermentatus, a, 
um, part. passado de fermentare). Que 
fermentou; lêvedo ou levedado. Formas: 
fermẽtados (VC, 1). Contexto: «E assy 
meesmo sera que seram apartados os 
asmos dos fermẽtados» (VC).

fermento, subs. (do lat. fermentu-m). 
Levedura; massa de farinha que 
fermentou e se utiliza para levedar o pão. 
Formas: fermento (VC, 2). Contextos: 
«De como nos deuemos guardar do 
velho fermento» (VC); «e esto he sem 
fermento de pecado ou malicia: mas cõ 
pam asmo» (VC).

fermo, subs. (do lat. firmu-m). Saudável; 
são; pessoa saudável. Formas: fermo 
(TC, 1). Contexto: «Quando o fermo 
iouer enfermo de morte» (TC).

fermosamente, adv. (de fermoso + 
-mente). O mesmo que formosamente: 
belamente. Formas: fermosamente 
(VC, 1). Contexto: «sayrõ a elle em 
ordenança muy fermosamente per suas 
aazes» (VC).

fermoso, adj. (do lat. formosus, a, um). 
O mesmo que formoso: belo; perfeito. 
Formas: fermosa (S, 1; VC, 5; EE, 6); 
fermosas (EE, 5); fermoso (S, 2; VC, 6; 
EE, 4); fermosos (EE, 2); fermossas (S, 
1). Contextos: «ou sse he fermosa ou 
feea» (S); «Aquella speciosa e fermosa 
façe daquelle que he mais fremoso per 
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cara que os filhos dos homẽs» (VC); 
«Quem he esta que ven como alua 
alleuantandosse fermosa como a luũa» 
(EE); «e asi como ho ouro he mais 
fermoso pollas pedras preçiosas» (S); 
«fezelhes huũ sermon muy fermoso 
cheo de brasas do fogo damor» (VC); 
«hedificarõ o templo da paz muy 
fermoso» (EE); «quãto fermosos os 
pees dos mesegeiros da paz» (EE); «e 
põee colores por que pareçã fermossas e 
pera prouocar aos homẽs a luxuria» (EE).

fermosura, subs. (de fermoso + -ura). 
O mesmo que formosura: beleza; 
perfeição. Formas: fermosura (S, 5; 
VC, 1; C, 1; EE, 11); fermusura (TC, 2). 
Contextos: «E deue rrefrear a louçaynha 
e fermosura» (S); «marauilhãdo se os 
discipollos de o tẽplo de tãta fermosura 
e fortalleza» (VC); «assy de linhagẽ 
como de çiençia, riqueza, fermosura 
ou manhas» (C); «ẽganosa he a graça e 
vaã a fermosura» (EE); «Louuarse do 
ẽtẽdimẽto ou sabedoria ou de linhagem 
ou de fermusura ou de uinignidade» 
(TC); «Gardate da uista das molheres 
nom pares mentes na sua fermusura» 
(TC).

fero, adj. (do lat. ferus, a, um). Feroz; 
bravio; cruel. Formas: fera (VC, 3); 
feras (TC, 1; VC, 11; EE, 1); fero (VC, 
4). Contextos: «que tenha voõtade de 
besta fera» (VC); «e enbebedoume de 
alosna e da cousa fera» (VC); «seiã 
postos ẽ poder de lobos roubadores 
rabazes e de bestas feras» (TC); «mais 
asperas e feras que aquelles antre que 
viuẽ» (VC); «som como bestas feras» 
(VC); «Por causa das bestas feras» (EE); 
«de maneira que o lobo fero mudou 
em cordeiro» (VC); «outorgua me 
nom auorreçer o teu fero calez» (VC); 
«desaguisada cousa he que o filho de tal 
padre seja feito cruel e fero» (VC).

ferrã, subs. (do lat. medieval ferragina-m, 
por farragine-m).  O mesmo que 
ferranha: cevada ou centeio que se cega 

verde para dar ao gado. Formas: fferrães 
(C, 1). Contexto: «Item lhes pagarã o 
dizimo de toda ortaliça ou chousa e dos 
nabos, alcaçeres, fferrães, praados e toda 
herua tapada e guardada» (C).

ferrado, subs. (do part. de ferrar). Aquele 
que foi preso com ferros. Formas: 
ferrados (VC, 1). Contexto: «aquelle 
que sooe de soltar os presos e ferrados 
com adouas» (VC).

ferrador, subs. (de ferrado + -or). Aquele 
que coloca ferraduras em cavalgaduras; 
tratador de animais; antigo veterinário. 
Formas: ferrador (VC, 1); ferradores 
(C, 1). Contextos: «e o ferrador cobre 
os olhos ao cauallo quando o quer 
sangrar» (VC); «Barbeiros, Ferradores, 
Ataqueiros, Ferreiros, Pedreiros, cada 
huum quorenta reaes» (C).

ferramenta, subs. (do lat. ferramenta, 
plural de ferramentum). Utensílio à base 
de metal empregue em determinadas 
artes e ofícios. Formas: ferramenta 
(VC, 1). Contexto: «porque assy como 
o artesaão obra com sua ferramenta assy 
a virtude diuinal» (VC).

ferreiro, subs. (do lat. ferrariu-m). Aquele 
que trabalha com o ferro. Formas: 
ferreiro (S, 1; VC, 4); ferreiros (C, 1); 
ferreyro (VC, 1). Contextos: «assy 
como o ferreiro e o carpẽteiro, por boos 
mestres que seiam, ssem ferro e ssem 
madeiro non podẽ obrar» (S); E viuente 
era assy como o ferreiro ou carpenteiro 
primeiramente faz a arca na võtade» 
(VC); «Onde Basilio põe exemplo no 
ferreiro que faz huũ machado ou outra 
cousa» (VC); «Ferradores, Ataqueiros, 
Ferreiros, Pedreiros» (C); «Perventura 
nom he este filho de ferreyro ou 
carpenteyro» (VC).

ferro, subs. (do lat. ferru-m). Metal duro 
usado para fabricar armas e ferramentas; 
no plural: grilhetas. Formas: ferro 
(SG, 1; S, 7; TC, 2; VC, 33; HV, 1; 
EE, 4); ferros (VC, 2); fferro (S, 2). 
Contextos: «nem mãdem aas dic[tas] 
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partes de Guinee e gentes dellas armas 
ferro madeira» (SG); «ssem ferro e ssem 
madeiro non podẽ obrar» (S); «Outrosi o 
casamẽto he cõparado ao ferro porque o 
ferro ẽ sy nõ he tam limpo metal todos 
o cobrã e husã mais dele» (TC); «Sãdia 
cousa pois he buscar cõ armas de ferro e 
fuste» (VC); «a proua do ferro ardente» 
(EE); «Aquelle que obedeçe ao dereito 
metesse nos ferros e apertasse nas adouas 
deste mũdo» (VC); «mas se o leixares 
sem freo e sem ferros solto foge» (VC); 
«assy como auga estando queda sse 
corronpe e ho fferro» (S).

ferrolho, subs. (do lat vulgar *ferruculu-m, 
por veruculum). Tranqueta corrediça 
de ferro que serve para fechar portas 
e janelas. Formas: ferrolhos (VC, 1). 
Contexto: «e brita as portas do arame e 
torçe os ferrolhos dos diamantes» (VC).

ferrugem, subs. (do lat. ferrugine-m). 
Efeito da oxidação e corrosão do metal. 
Formas: ferrugẽ (VC, 7); ferrugem 
(VC, 1; EE, 2); ferrugen (EE, 1); ferugẽ 
(VC, 3); fferrugẽ (VC, 1). Contextos: 
«Nom pode o ffogo assy tirar a ferrugẽ 
do ferro» (VC); «e que assy arrede a 
ferrugẽ de toda fealdade» (VC); «E esto 
diz por as pedras preciosas as quaaes 
ajnda que nom possam tomar ferrugem 
nem seer ruydas do corũcho e dos 
vermeẽs» (VC); «non façaaes thesouro 
das riquezas na terra, onde a ferrugem e 
a traça as destruem» (EE); «nem o come 
ferrugem: nem a traça» (EE); «no çeeo 
onde a ferrugen nem a traça non poden 
corromper» (EE); «onde nõ ha ferugẽ 
que deguaste» (VC); «a qual assy como 
fogo queyma e gasta toda a fferrugẽ dos 
pecados» (VC).

ferrugento, adj. (de ferrugem + -ento). 
Enferrujado;  oxidado.  Formas: 
ferrugentas (VC, 1). Contexto: «Mas 
as treeuas do eclipse do sol naturalmẽte 
sõ ferrugentas e no aar e quantoquer 
claras» (VC).

fértil, adj. (do lat. fertile-m). Produtivo; 

fecundo. Formas:  fertil (EE, 1). 
Contexto: «qualquer terra por fertil 
que seja e habundante».

fervente, adj. (do lat. fervente-m, part. 
presente de fervere). Que ferve; 
ardoroso; exaltado. Formas: feruemte 
(VC, 1); feruente (VC, 17; EE, 1); 
feruentes (VC, 3; EE, 4); feruẽte (VC, 
17; EE, 1); feruẽtes (VC, 8; EE, 2). 
Contextos: «Grande e feruemte desejo 
poys seja o nosso de exalçar nossa ffe» 
(VC); «nõ sera cousa impossiuel algũa 
aaquelle que ouuer feruente ffe» (VC); 
«foy deytado en a caldeira do azeite 
feruente» (EE); «Oo quã doçes lagrimas 
lãçauã e com quanta sperãça e ledice 
eram feruentes» (VC); «esto se emtẽde 
do penitẽte com feruor e dos justos 
nigrigentes e nom feruentes» (EE); 
«seer feruẽte em seu verdadeiro amor» 
(VC); «Aqui se nota o feruẽte amor de 
Pedro» (EE); «sõ retrahidos e tirados de 
mal per amoestaçoões feruẽtes» (VC); 
«mays astuçiosos e feruẽtes em trautar 
os negoçios temporaaes» (EE).

ferventemente, adv. (de fervente + -mente). 
Com fervor; ardentemente. Formas: fe-
ruentemente (VC, 2); feruentemẽte (VC, 
2); feruẽtemẽte (VC, 1). Contextos: 
«e porẽ Symeõ desto fazia oraçõ fe-
ruentemente» (VC); «começã tarde e 
vagarosamẽte obram depois tam feruen-
temente que per mereçimentos proçedẽ 
aquelles que pareçiã hir deuãte delles» 
(VC); «e nom busquemos outra cousa 
por elle e busquemollo feruentemẽte» 
(VC); «Senhor Jhesu Christo da me 
fazer fruyto de boas obras feruentemẽte 
e perseuerar em ellas» (VC); «deseja 
feruẽtemẽte a augoa da doctrina da 
vida» (VC).

ferver, vb. (do lat. fervere). Entrar em 
ebulição; escaldar; queimar; arder. 
Formas: ferua (VC, 2); ferue (VC, 6); 
feruẽ (VC, 2); feruẽdo (EE, 1); feruem 
(VC, 1); feruendo (S, 1; EE, 2); feruer 
(VC, 1). Contextos: «aqueste fogo 
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arça em nos .s. que ferua em nos o 
spiritu sãcto» (VC); «e de dẽtro ferue 
a caridade» (VC); «porque entã ferue 
aquelle vinho nouo» (VC); «Itẽ a topazia 
faz assesseguar as agoas que feruẽ» 
(VC); «e gracciosamente a propoõe 
(deyta feruẽdo etc.)» (EE); «e feruem 
em seu spiritu» (VC); «deueo poer en 
augua feruendo» (S); «foy posto em hũa 
caldeira dazeite feruendo» (EE); «E per 
estas cousas começa de feruer em sua 
voontade aquella virtude da caridade» 
(VC).

fervor, subs. (do lat. fervore-m). Ardor; 
calor; zelo. Formas: feruor (S, 12; VC, 
78; EE, 11); feruores (VC, 1); fervor 
(VC, 1). Contextos: «e con grãde feruor 
cobijçando cassas, rriquezas e homrras» 
(S); «e os discipollos som de louuar per 
o feruor que tijnhã de ouuir a Christo» 
(VC); «Cana quer dizer desejo ou zello 
e significa feruor damor» (VC); «com 
moor feruor som trazydos a deos» (EE); 
«e cõ desejos e feruores e deuações» 
(VC); «enuia em my fogo e fervor do 
spiritu sancto» (VC).

fervura, subs. (do lat. fervura-m). Alta 
temperatura; calor. Formas: feruura 
(VC, 1). Contexto: «E segũdo a glosa. 
quando o sol abaixa e começa minguar 
da sua feruura: entõ acabou a paixõ» 
(VC).

festa, subs. (do lat. tardio festa, plural 
de festum). Festim; banquete; uma 
festividade religiosa; um dia santo. 
Formas: fesstas (S, 1); festa (S, 10; TC, 
1; VC, 160; HV, 9; C, 4; EE, 99); festas 
(S, 32; TC, 16; VC, 51; C, 16; EE, 9); 
ffestas (S, 2). Contextos: «Os dias dos 
domingos e das fesstas solepnes deue 
çelebrar en a hora da terça» (S); «dizẽ 
ha missa en rreuerẽça de algũ sancto 
ou festa» (S); «Nõ garda a festa por 
moyto comer nẽ beuer» (TC); «a sua 
paixõ era a elle festa e prazer» (VC); 
«Isto sob pena de çinquoenta reaes por 
cada festa» (C); «a festa doje pellos 

christaãos he chamada epiphania» (EE); 
«E en as grãdes festas nõ dizem mais de 
hũa colecta» (S); «Pequey outrosy nos 
domingos e festas que nõ despendy meu 
tempo nas cousas que me sõ mandadas 
per Deus» (TC); «as festas stabilicidas 
pela santa ygreia» (TC); «As vossas 
festas nõ consentirey» (VC); «E que 
nos façam de todo çerto atee quinze dias 
depoys de cada hũa das ditas festas» (C); 
«as outras festas da virgẽ bemauẽturada 
teem especiaaes euãgelhos» (EE); «toda 
obra se pode fazer en os domjngos e en 
as ffestas» (S).

festejar, vb. (de festa + -ejar). Comemorar; 
celebrar. Formas: festeja (VC, 1); 
festejam (VC, 1); festejar (VC, 1); 
festejarẽ (VC, 1); festejauã (VC, 1); 
festejauam (VC, 2). Contextos: «e agora 
veemos que aquello se cõpre por que o 
dia da sua naçença nõ soo se festeja e 
honrra dos christaãos. mas dos mouros 
e doutros» (VC); «Alegranse os angeos. 
festejam os pastores» (VC); «Com 
a ouelha nom nos deuemos allegrar 
ou festejar» (VC); «e se alegrarem e 
festejarẽ por ello» (VC); «quando os 
outros festejauã e tomauã prazer emtõ se 
escondiã elles e metiã em mayor medo 
e perijgoo» (VC); «E todos cantauã e 
festejauam dando louuores» (VC).

festival, adj. (do lat. medieval festivale-m). 
De festa; festivo. Formas: festiuaaes 
(VC, 2); festiuaes (VC, 1); festiual 
(VC, 17). Contextos: «bẽ arremedam 
os clerigos nos dias festiuaaes» (VC); 
«por tal que sejã ajuntados todollos ledos 
e festiuaaes» (VC); «quãdo jejũarmos 
que nos mostremos ledos e festiuaes» 
(VC); «nem se chamaua festiual nẽ de 
pascoa» (VC); «vestiamte em vestidura 
festiual e de voda» (VC).

festivalmente, adv. (de festival + -mente). 
Festivamente. Formas: festiualmẽte 
(VC, 2). Contextos: «Passã todallas 
cousas que festiualmẽte nos aqui 
fazemos» (VC); «com suas cõpanhas 
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veerõ festiualmẽte a reçeber a madre de 
deus» (VC).

festivável, adj. (de festival + -vel). De 
festa; festivo. Formas: festiuaues (VC, 
1). Contexto: «ou daquello que he 
guanhado per trabalho feito em dias 
defesos ou festiuaues» (VC).

festividade, subs. (do lat. festivitate-m). 
Festa; celebração. Formas: festiuidade 
(EE, 1). Contexto: «segundo se conten 
manifestamente na epistolla e euangelho 
da presente festiuidade» (EE).

feúza, subs. O mesmo que fiúza. Formas: 
feuza (S, 3); ffeuza (S, 1). Contextos: «E 
esto he polla grande feuza que deue aver 
ho que fezer oraçom» (S); «e pedelhe as 
cousas que lhe aprazem con grãde feuza 
de ffe» (S); «e asenta muito nas grandes 
e onestas cousas, cõçerta esperança de 
feuza» (S); «Grandeza, ffeuza, paciẽcia, 
perseuerãça» (S).

fevereiro, subs. (do lat. Frebruariu-m). 
O segundo mês. Formas: feuereiro 
(EE, 3); fevereiro (C, 1). Contextos: 
«a .ij. dias de feuereiro» (EE); «aos 
iiij. de feuereiro, em sabado» (EE); 
«Fevereiro... Item a purificaçam» (C).

fezes, subs. (do lat. faeces). Excrementos. 
Formas: fezes (VC, 8). Contextos: 
«mas som çujos das fezes da cobijça» 
(VC); «pois que nos vees nascidos nas 
fezes do mũdo» (VC); «de se quitar e 
alimpar daquestas fezes e fedor» (VC).

fiador, subs. (de fiado + -or). Aquele que 
responde por outro. Formas: fiador (S, 
1; C, 1); fiadores (C, 1). Contextos: «e 
asi sse obrygou e foy seu fiador quãdo 
prometeo a fe por elle» (S); «E jurando 
elle aos santos auangelhos que nõ tem tal 
fiador nem ho pode auer» (C); «ante que 
lhe reçebam sua querella e suas querellas 
e dar fiadores abonados que se obriguẽ 
outrosi a respomder perante nos» (C).

fialdade, subs. O mesmo que fidelidade. 
Formas: fyaldade (S, 1). Contexto: «A 
octaua por lialdade. de dopo. c. bona 
.fides. ou fyaldade» (S).

f iança ,  subs.  (do francês f iance , 
compromisso). Caução; confiança. 
Formas: fiãça (VC, 4; C, 1); fiança 
(VC, 8; C, 1). Contextos: «Aue fiãça 
e chamou ha e fezea filha sua porque 
fora saã por razõ da ffe» (VC); «rogou 
huũ delles aaquelle ẽ que auia mayor 
fiãça» (VC); «como aquelle que a de dar 
querella de clerigo dee fiãça e em que 
maneira ha a de dar» (C); «e perteeçẽte 
pera entrar assi como porteiro de fiança» 
(VC); «quãto proueito he nõ auer ho 
homẽ fiança em as riquezas» (VC); «dee 
fiança e em que maneira a ha de dar» (C).

fiar, vb. (do lat. medieval fidare, por fidere). 
Confiar; afiançar. Formas: fiara (VC, 1); 
fiaste (VC, 1); fiaua (S, 1); fiauã (VC, 
1). Contextos: «quẽ vos fiara o seu?» 
(VC); «nõ destrua os teus beẽs que de my 
fiaste» (VC); «E se outro nõ fiaua delle» 
(S); «mas ao depois se crijã e fiauã huũ 
dos outros» (VC). 

fiar 2, vb. (do lat. filare). Reduzir a fio. 
Formas: fiã (VC, 2); fiando (VC, 1); 
fyam (EE, 2). Contextos: «nõ trabalhã 
pera se vestirẽ de collores nẽ fiã pera 
fazer sajo nem camisa» (VC); «os 
quaaes esso meesmo se fiã cõ fios de 
retros» (VC); «e a virgem Maria fiando 
e cossendo» (VC); «Cuyday nos lirios do 
campo como cresçen que non trabalham 
nem fyam» (EE).

fição, subs. (do lat. ficcione-m). O mesmo 
que ficção: ato de fingir. Formas: fiçõ 
(VC, 1). Contexto: «e nos o fingemos 
esto he mentira. e quando a nossa 
fiçõ perteençe a algũa significaçõ ou 
declaraçõ entõ nom he mentira» (VC).

ficada, subs. (do part. de ficar). Ato de ficar; 
permanência. Formas: ficada (VC, 1). 
Contexto: «(E nõ ouuerõ conhoçimẽto 
os parentes) ja ditas da sua ficada nẽ 
olharõ em ello» (VC).

ficar, vb. (do lat. medieval ficare, este 
do lat. vulgar *figicare, freq. de figere, 
fixar). Permanecer; conservar; restar. 
Formas: ffica (S, 1); fica (S, 13; TC, 5; 
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VC, 78; HV, 1; C, 2; EE, 12); ficã (VC, 
9; HV, 2; EE, 1); fica lhes (VC, 1); ficaae 
(VC, 1); ficãdo (VC, 8); ficãdolhe (EE, 
1); ficam (VC, 6; C, 4; EE, 4); [fic]amos 
(EE, 1); fican (S, 1); ficando (S, 1; VC, 
3; C, 2; EE, 5); ficandolhe (VC, 1); ficar 
(S, 7; VC, 34; C, 2; EE, 5); ficara (VC, 
25; HV, 3; EE, 4); ficarã (VC, 2); ficaran 
(S, 1); ficaras (EE, 2); ficardes (VC, 1); 
ficarẽ (VC, 3); ficarem (C, 1); ficaremos 
(EE, 1); ficares (VC, 2); ficarey (EE, 1); 
ficaria (VC, 4; EE, 1); ficariã (VC, 2); 
ficarõ (VC, 25; HV, 1; EE, 3); ficarom 
(TC, 2; VC, 5; EE, 2); ficarvos ham (HV, 
1); ficas (VC, 2); ficase (S, 1); ficasse (S, 
1; VC, 16; HV, 2; EE, 3); ficassẽ (VC, 3); 
ficassem (VC, 6); ficaua (VC, 14; HV, 1; 
EE, 1); ficauã (VC, 7; EE, 1); ficauam 
(VC, 2); ficay (EE, 2); ficou (S, 4; TC, 1; 
VC, 53; HV, 9; EE, 6); fincara (TC, 1); 
fiqua (S, 1; VC, 2); fiquã (VC, 1); fiqua 
lhes (VC, 1); fiquamos (EE, 1); fiquara 
(VC, 1); fiquarey (VC, 1); fiquaria (VC, 
1); fique (S, 4; VC, 22; C, 7; EE, 4); 
fiquẽ (VC, 6; HV, 1; C, 3); fiquees (EE, 
1); fiquelhes (TC, 1); fiquemos (VC, 2); 
fiquey (S, 2); fiquou (VC, 1); fyca (EE, 
1); fycãdo (EE, 1); fycariã (S, 1); fyque 
(EE, 2); ham fycado (EE, 1). Contextos: 
«E ha que ffica ẽ ha maão dereita tena cõ 
douus dedos ençima da boca do calez» 
(S); «fica sospẽso do oficio por huũ 
ano» (TC); «Nos ouuimos da ley que 
Christo pera sempre fica» (EE); «ficã 
em terra stranha» (VC); «e fica lhes 
o seu conheçimẽto e a sua memoria» 
(VC); «aseentaae vos e ficaae aqui em a 
cidade» (VC); «sayosse fora e como se 
sayo ficãdo os outros ajnda em aquellas 
fallas» (VC); «quãdo ficãdolhe a vida da 
natureza he prouado da vida de graça» 
(EE); «nom ficam na ygreja atee a fyn da 
myssa» (EE); «(e [fic]amos) .s. leixados 
viuos» (EE); «Outros dizem os cabellos 
que fican darredor per defũdo cortados» 
(S); «naçeo da virgem Marya ssendo e 
ficando ella senpre virgem ante do parto e 

em ho parto e despoys do parto» (S); «Ou 
leixarõno meo viuo ficandolhe a vida 
da natureza e nõ a vida da graça» (VC); 
«eu o reçeberey por meu marido ssaluo 
sse por elle ficar e assy ho juro» (S); «o 
mays que ficar possam» (C); «e nõ ficara 
por my de vos dar todo boõ auiamẽto» 
(HV); «mas se nõ emaderã aaquestas 
cousas maninhos e sem fructo ficarã» 
(VC); «aynda vos ficaran de confesar 
os sacramentos da sancta ygreja» (S); 
«elles pereçeram e tu ficaras e todos 
emuelheçerã» (EE); «Se vos ficardes 
na minha pallaura» (VC); «em a qual 
cousa se da a entẽder que se cõuerterã 
os que ficarẽ ante da vijnda a juyzo» 
(VC); «e das noue que ficarem escolha 
o abade outra pera o dizimo» (C); «que 
ficaremos da persecuçã do ante christo» 
(EE); «depois que deres e apares a façe 
e o saio e a camisa a teu jmijgo e ficares 
nuu» (VC); «(ficarey em ella) viuendo 
segũdo ella» (EE); «e que nõ ficaria 
por ouro nẽ prata de socorrer a todo 
aquello que lhe fosse necessario» (VC); 
«ficariã spãtados da quella pregũta» 
(VC); «Mujto cõsoladas ficarõ as boas 
donas das palauras do anjo» (HV); 
«Estes ficarom ẽ nos outros segũdo que 
dise emcima» (TC); «E daly adiante nõ 
tornarã a nos çerquar e ficarvos ham 
suas riquezas e suas viãdas» (HV); «E 
quando per a desposiçom escondida se 
te tolhe a consollaçom de dentro e ficas 
desconsollado» (VC); «Enpero se ficase 
alguũ pedaço ou migualha daquello que 
comese antes antre os dentes» (S); «e 
que ficassẽ assy aquelles lenços» (VC); 
«assy como sy fosse tirado o formẽto 
e ficassem os outros discipollos todos 
como asmos» (VC); «Ficaua a quarta 
maneira que huũ naçesse de madre sen 
padre» (EE); «e esta molher vynha dos 
que aynda ficauã» (EE); «e mandauam 
aaquelles que ficauam nas treuas do 
mundo que fossem çegos» (VC); «e 
forçaromno dizendolhe ficay com nos 
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outros» (EE); «Deus me seia testemunha 
que a uina ficou de minha geeraçõ (TC); 
«e ally steue e ficou» (VC); «Os que 
iuram testemunho falso nom fincara 
nehũ sem sua pena» (TC); «E ha parte 
que fiqua em ha maão dereita põe ha 
sobre a patena dizendo: qui viuit» (S); 
«empero fiqua lhes huũ odio jeerado 
quanto aa sua malliçia» (VC); «nos que 
viuemos e fiquamos aquy na vijnda do 
senhor» (EE); «por todos estes viços 
do mũdo nõ fiquara a nos outra cousa 
se nom tormẽto e choro» (VC); «serey 
desperado peruẽtura ou fiquarey sem 
cõselho» (VC); «a voõtade da alma das 
siliquas ou relleu que fiquaria da quelle 
comer dos porcos» (VC); «a tua gloria 
que nos ha de seer preegada ho Evãgelho 
permanesça e fique conosco sem fin 
e sẽpre creça» (S); «nõ fiquẽ alguũs 
doões de deus sẽ lhe dares graças» (VC); 
«assy fiquees como se dissesse» (EE); 
«tã solamẽte fiquelhes a lãa a eles e os 
queyios» (TC); «por tal que se peruẽtura 
o juyz nos achar desaperçebidos que 
fiquemos de fora» (VC); «Eu me alongey 
fugindo e fiquey soo» (S); «e o senhor 
temperou assy sua reposta que elle fiquou 
em vazio da sua entençõ» (VC); «e fyca 
na alma soo ho effeito do sacramento» 
(EE); «a qual conçebeo e pario fycãdo 
virgem» (EE); «ajnda que despois se 
partise o matrimonio, fycariã os filhos 
legitymos» (S); «Assy quero que fyque 
atee que eu venha» (EE); «os quaaes 
pella mayor parte ham fycado no odio 
de Christo» (EE).

ficar 2, vb. O mesmo que fincar. Formas: 
ficadas (VC, 1); ficauam (EE, 1). 
Contextos: «nom teem as rayzes ficadas 
nem arreyguadas» (VC); «os taaes som 
semelhantes aos caualleiros de Pillatus 
que ficauam os giolhos diante de Jhesu» 
(EE).

fichamoros, subs. O mesmo que ficómoro. 
Formas: fichamoros (VC, 1). Contexto: 
«E chamase fichamoros .s. assi como 

moreira» (VC).
ficómoro, subs. (do lat. ficomoru-m). 

O mesmo que sicómoro. Formas: 
ficomoro (VC, 2). Contextos: «ou se 
scriue sicomoro por ficomoro por viçio 
dos scripuaães» (VC); «Onde segũdo 
Josepho mais deuia dizer ficomoro 
porque se compoõe da natureza da 
figueira quanto ao lenho» (VC).

ficto, adj. (do lat. fictus, a, um, part. passado 
de fingere). Fingido; falso. Formas: 
fficta (S, 1); ficta (S, 2). Contextos: 
«e sseguesse de ffe verdadeira nõ ficta, 
fficta quer dizer nõ ssymuladamẽte» (S); 
«caridade he fim de mãdamẽto de coraçõ 
linpo e booa cõçiẽçia e de ffe verdadeira 
e nom ficta» (S).

fidalgo, subs. (de filho de algo). Nobre. 
Formas: fidalgo (VC, 1); fidalgos 
(VC, 5; C, 2); fidalguo (C, 1); fydalgo 
(S, 1). Contextos: «Consira tu outrosy 
como o coraçom que he de sy meesmo 
fidalgo e de linhagem se faz villaão per 
estas cousas e desejos carnaaes» (VC); 
«E de sy fez aquelle caualleiro chamar 
todollos outros fidalgos e nobres homẽs 
da casa do marques» (VC); «nem parte 
das ditas cousas a fidalgos, caualeiros, 
donas, escudeiros» (C); «E assy mesmo 
qual quer outro clerigo ou pessoa secular, 
aynda que seja fidalguo, çidadãao, 
caualeiro e escudeiro» (C); «asi como se 
alguũ disese que era rrico e fose proue ou 
nobre ou fydalgo ou fosse rrustico» (S).

fidalguia, subs. (de fidalgo + -ia). Condição 
de fidalgo; nobreza. Formas: fidalguia 
(VC, 2); fidalguya (VC, 1). Contextos: 
«esqueçẽdose da nobreza do seu linhagẽ 
e da fidalguia» (VC); «mas agora ha 
hy muytos que da nobreza e fidalguia 
da carne» (VC); «a todos deus deu hũa 
dignidade e hũa nobreza ou fidalguya» 
(VC).

fidelidade, subs. (do lat. fidelitate-m). 
Constância; lealdade. Formas: fideli-
dade (EE, 2). Contextos: «folgaras da 
fidelidade de todos» (EE); «fidelidade 
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que foy muy fiel» (EE).
fiel, subs., adj. (do lat. fidele-m). Leal; 

em que se pode ter confiança; cristão. 
Formas: fees (VC, 1); ffiees (S, 1; VC, 
2); ffiel (S, 1; VC, 2); ffyel (S, 1); fiees 
(S, 30; VC, 193; HV, 1; C, 6; EE, 19); 
fieis (VC, 1); fiel (S, 20; TC, 1; VC, 112; 
C, 1; EE, 19); fiell (VC, 1); fies (VC, 1); 
fijees (VC, 2); fijel (VC, 2); fijes (VC, 
6); fyees (S, 2). Contextos: «porque 
os maaos resurgirã fees e passiuees. 
(VC); «e ẽ a ygreja catholyca, que he 
ajũtamẽto dos ffiees christãaos» (S); 
«Este pam ministra e apresenta o senhor 
aos ffiees per os prellados» (VC); «todo 
ffiel christãao se deue cõfesar a sseu 
propeo saçerdote» (S); «Por o moço se 
emtende a alma ffiel chamada moça» 
(VC); «Deus ffyel he que nõ consentira 
que sejaes tentados alem do que disse 
que podees soffrer» (S); «pos a seus 
fiees sob a guarda dos anjos» (EE); 
«Fiees na hunidade da ffe christaã» 
(EE); «regue em seus fieis christaãos 
pera sempre» (VC); «se he uerdadeyro 
e fiel a Deus e aos senhores» (TC); «sam 
neçassarios a qual quer fiel christaão» 
(C); «as vodas espirituaaes que Christo 
teem cõ a alma fiel» (EE); «Nom deuia 
alguũ fiell christãao que fosse comuidado 
aas vodas da ygreja metersse adeãte» 
(VC); «como boõs e fies christaãos» 
(VC); «em todallas cousas que se cõtã 
per os fijees de Christo» (VC); «nõ por 
seer fijel principalmẽte mas por odio de 
çerta pessoa» (VC); «quantos fijes forõ 
prazẽtes a deus» (VC); «por tal que a 
companhia ou cõpanhas dos fijes vejã 
esto e ajã temor» (VC); «para que ssejam 
fyees christaãos» (S).

fieldade, subs. O mesmo que fidelidade. 
Formas:  fieldade (S, 3; VC, 1). 
Contextos: «foy lijonjeyro e nõ gardey 
fieldade a omen amigo» (S); «pelejan e 
vaã cõtra ssua terra propea e contra seu 
señor a quen deuen fieldade» (S); «E aos 
caualeiros dos rroubos e adulterios non 

gardan fieldade nẽ amenajem» (S); «he 
a çertidom da consciencia. e a çertidom 
da fieldade e lealdade de deos» (VC).

fieldade 2, subs. O mesmo que fealdade. 
Formas: fieldade (VC, 4). Contextos: 
«porquanto ella cõsijrou e afemençou 
bẽ as magoas da sua torpeza e fieldade» 
(VC); «Oo quã aginha derretem a 
fieldade e regello do coraçõ e o conuertẽ 
em auguas e lagrimas damargura e 
deuoçom» (VC); «as chagas da carne 
guarecese en nos as chaguas da voõtade 
e da fieldade» (VC); «mas ajnda ha hi 
guabamento e gloria vaã em as villezas 
e fieldade» (VC).

fielmente, adv. (de fiel + -mente). Com 
fidelidade; cumpridoramente. Formas: 
fielmente (VC, 16; EE, 3); fielmẽte 
(VC, 15; EE, 1); fyelmente (TC, 1). 
Contextos: «cõplirom seu mandamẽto 
fielmente» (VC); «se ha de creer 
fielmente e non escudrinhar com grande 
diligencia» (EE); «taaes como estes 
a reteem bem na memoria e fielmẽte» 
(VC); «Em este dia sobre todollos choros 
fielmẽte ẽxalçada buscou paz e folgança» 
(EE); «A .xii. se trabalhou fyelmente em 
mester ou ẽ outras cousas» (TC).

fígado, subs. (do lat. ficatu-m, este de 
ficus, figo). Glândula volumosa do corpo 
humano e de outros animais que realiza 
sínteses complexas. Formas: figado (RP, 
1); figuado (VC, 1). Contextos: «que se 
sãgre em o braço esquerdo do figado» 
(RP); «o coraçom. e figuado. e baço. e 
boffes» (VC).

figo, subs. (do lat. ficu-m). Fruto da figueira. 
Formas: figo (VC, 2); figos (VC, 10; EE, 
5; RP, 1); fygo (VC, 1). Contextos: «o 
figo de soo hũa casca teẽ muytos graaos 
de huũ sabor e doçura» (VC); «seja 
perto de my o figo do regno dos çeeos» 
(VC); «Sicomorus outrosi se chamã 
huũs pomos semelhauees a figos» (VC); 
«assy como graãos ou passas de huuas ou 
figos» (VC); «deytou de fora seus figos 
bastardos» (EE); «tome auelaãs, figos 
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passados e aruda» (RP); «E per o fygo 
a duçura da vida contẽplatiua» (VC).

figresia, subs. (de freguês + -ia). O mesmo 
que freguesia: paróquia. Formas: 
figresya (TC, 1). Contexto: «correger 
deuẽ de seer escomũgados e deitados 
fora da eigreia e da figresya» (TC).

figueira, subs. (do lat. ficaria-m). Árvore 
que produz figos. Formas: figueira 
(VC, 25; EE, 8); figueiras (VC, 1); 
figuera (VC, 5); figueyra (VC, 6; EE, 1). 
Contextos: «Os lauradores sõ aquelles 
que teẽ carrego da vinha ou da figueira» 
(VC); «a figueira primeiro produze 
huũs figos verdes» (EE); «he cheo de 
figueiras» (VC); «e achouho de fundo 
de hũa figuera» (VC); «auendo fame 
veyo aa figueyra» (VC); «os taaes som 
designados por aquella figueyra que 
tijnha soomente folhas» (EE).

figueira baforeira, subs. (de figueira + 
baforeira, este do lat. *biferaria-m). 
Figueira silvestre, cujos frutos não 
são comestíveis. Formas: figueira 
bafforeira (EE, 1); figueira bafforeyra 
(VC, 1); figueira... baforeyra (VC, 1); 
figueyra... baforejra (VC, 1). Contextos: 
«subio en huũa figueira bafforeira» 
(EE); «e chamasse figueira bafforeyra 
ou pecadiça» (VC); «dizẽ que he a 
figueira sandia ou louca .s. a baforeyra» 
(VC); «Sicomoro he figueyra louca e 
baforejra» (VC).

figura, subs. (do lat. figura-m). Imagem; 
forma; representação. Formas: ffigura 
(S, 1); figura (S, 8; VC, 111; EE, 43); 
figuras (VC, 14; EE, 11); fygura (S, 
1). Contextos: «que quer dizer que 
forom dados en ffigura que sygnificam 
outra coussa do que esta escripto» (S); 
«foy dado aos iudeus por mandamẽto 
en figura do que estaua por vijnr» (S); 
«estas duas jrmaãs teẽ representaçom e 
figura» (VC); «e foy figura de Christo» 
(EE); «vijã ao lõge per figuras e per 
semelhãças de visoões» (VC); «depoys 
de cuja vijnda çessou a ley nas çyrimonias 

e figuras» (EE); «o velho testamẽto foy 
pubricado escuramente sob emcubertas 
figuras» (EE); «A quinta por que cada 
dya vsemos do cordeyro verdadeiro que 
foy fygura» (S).

figuração, subs. (do lat. figuratione-m). 
Representação. Formas: figuraçõ (VC, 
1). Contexto: «A sexta razõ por tal que 
fosse figuraçõ e demostraçõ de como 
auia de passar o verbo de deus aos 
gentios» (VC).

figurar, vb. (do lat. figurare). Simbolizar; 
representar. Formas: era figurada (VC, 
1); era figurado (VC, 1); esta figurada 
(VC, 1); figurada (VC, 3); figurado 
(VC, 3); figurados (VC, 1); figuran (S, 
1); figuraua (VC, 3); figurou (VC, 4); 
fosse figurado (VC, 1); foy figurada 
(VC, 7); foy figurado (VC, 2; EE, 1); 
he figurada (VC, 1); somos figurados 
(S, 1). Contextos: «era figurada per 
testimunhos da ley» (VC); «em ella 
era figurado o passamento suso dicto» 
(VC); «E porque a ymagem pareçe e 
esta figurada na quella mealha» (VC); 
«foy em a ley antigua figurada em Joab 
e Amasa» (VC); «E aquesto foy ante 
figurado e demostrado per Abssallom» 
(VC); «E aquestes forõ asijgnados ou 
figurados em as sete strellas» (VC); 
«E outros figuran cordeiro, a significar 
que este he o verdadeiro cordeiro que 
he sacrificado por nos» (S); «A arca 
do testamento que staua na metade do 
Jurdam figuraua a Christo que auia 
de seer bauptizado no Jurdam» (VC); 
«e esto figurou elle primeiro em huũ 
ydollo que se chamaua Bel» (VC); «E nõ 
embarguãdo que aquelle cordeyro fosse 
figurado verdadeiro cordeyro Christo» 
(VC); «E ajnda foy figurada aquesta 
leguaçom e tormento de Christo em os 
açoutes que deu Phassur a Jeremias» 
(VC); «o qual nesto foy figurado que 
depoys de Christo baptizado» (EE); 
«per aquella barca ou naue he figurada 
e entẽdida a ygreja» (VC); «A quarta por 
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que per o bautismo somos figurados a 
morte de Jhesu Christo» (S).

figurativamente, adv. (de figurativo + 
-mente). De modo figurativo. Formas: 
figuratiuamẽte (VC, 1). Contexto: 
«entẽdiã que se auia de referir e entẽder 
figuratiuamẽte e em algũa semelhança 
de outra cousa» (VC).

figurativo, adj. (do lat. tardio figurativus, 
a, um). Que figura; simbólico. Formas: 
figuratiua (VC, 4; EE, 1); figuratiuo 
(VC, 10; EE, 3). Contextos: «ou quanto 
aa ensinança das parauoas ou jnstorias. 
e da doctrina figuratiua» (VC); «Esta 
maneira de fallar he aqui methaforica 
e figuratiua» (VC); «Allegoricamẽte 
ou figuratiua a molher que auia fluxo 
de sangue» (VC); «lingoa e dedo 
methaforicamẽte e figuratiua se podem 
nomear ẽ as almas que som apartadas dos 
corpos» (VC); «esta maneira de fallar 
he figuratiua» (EE); «Precedeo pois o 
sacrificio do cordeyro figuratiuo» (VC); 
«aqueste cordeyro figuratiuo da ley» 
(VC); «o qual he corpo figuratiuo de 
Christo» (EE); «os huũs aos outros assy 
como mẽbros de huũ corpo figuratiuo do 
mesmo Christo» (EE).

filar, vb. (do lat. fibulare). Agarrar; segurar. 
Formas: filayo (VC, 1). Contexto: «ora 
filayo vos e segũdo vossa ley o julgaae» 
(VC).

filatério, adj. (do grego φυλακτήριος, pelo 
lat. phylacterius, a, um). Relativo ao 
pergaminho onde cartas e outros textos 
eram escritos. Formas: phillaterias (VC, 
1). Contexto: «E aquestas cartas erã 
chamadas phillaterias. e tomarõ este 
nome de philaxe que quer dizer guardar 
e thora que quer dizer ley» (VC).

filatério 2, subs. (do grego φυλακτήριον, 
pelo lat. phylacteriu-m). Pedaço 
de pergaminho escrito com textos 
bíblicos. Formas: phillaterios (VC, 2). 
Contextos: «e assi defora mostrauã aos 
homẽs sanctidade em o abito e vestido 
ẽ a pallaura e phillaterios ou scriptura 

da ley que tragiã cõ sigo ẽ rool» (VC); 
«alarguã os phillaterios e fazẽ grãdes 
aabaas» (VC).

filha, subs. (do lat. filia-m). Feminino de 
filho. Formas: filha (S, 29; TC, 5; VC, 
72; HV, 6; C, 1; EE, 30); filhas (S, 11; 
VC, 12; EE, 5); fylha (S, 1; VC, 1); 
fylhas (S, 1). Contextos: «Ho primeyro 
foy a filha do primçipe da signagoga» 
(S); «Item quem por nõ saber iouuer 
com duas irmaãs ou cõ comadre e filha 
ou com emteada ou com sobrinha sete 
anos de peẽdemça» (TC); «Da molher 
chamada emoroysa e da filha de huum 
principe da synagoga» (VC); «saberas 
que pollas oraçoões de tua filha me 
enuiou nosso senhor deus» (HV); «assy 
como a filha da madre» (EE); «A soberba 
ou vaã gloria tem sete filhas» (S); «e 
quatro filhas de Phillipe» (VC); «e tuas 
filhas se leuantaram da ylharga» (EE); 
«asi como madre e auoo e bisauoo e fylha 
e neta e bisneta» (S); «Da yra naçem 
sseys fylhas» (S).

filhação, subs. (do lat. filiatione-m). 
Filiação; relação de parentesco entre 
pais e filhos. Formas: filhaçam (EE, 1). 
Contexto: «he sinal de diuina filhaçam» 
(EE).

filhal, subs. O mesmo que filial. Formas: 
filhal (VC, 2). Contextos: «A ley nõ 
deffendia que se fezesse no sabado a 
obra filhal e liberal» (VC); «o qual que 
he temor filhal e nõ seruil» (VC).

filhamento, subs. (de filhar + -mento). Ato 
ou efeito de filhar. Formas: filhamento 
(VC, 1); filhamẽto (VC, 1). Contextos: 
«mas per asumpçõ e filhamento da carne 
per o filho de deus» (VC); «O filhamẽto 
per a boca e o encorporamento delle» 
(VC).

filhar, vb. (do lat. fibulare). Filar; agarrar; 
tomar; chamar a si. Formas: era filhado 
(VC, 1); filha (VC, 38; RP, 1); filhã (VC, 
20); filhaae (VC, 5); filhaaes (VC, 2); 
filhada (VC, 7); filhada seer (VC, 1); 
filhadas (VC, 2); filhado (VC, 9); filhãdo 
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(VC, 7); filhãdoo (VC, 2); filhados (VC, 
3; EE, 1); filhae (VC, 2; EE, 1); filhallo 
(VC, 2); filham (VC, 9); filhamos (VC, 
8); filhando (VC, 12); filhandoo (VC, 
2); filhar (VC, 91); filhar vos ey (VC, 1); 
filhara (VC, 9); filharã (VC, 1); filhardes 
(VC, 1); filharẽ (VC, 4); filharem (VC, 
2); filharmos (VC, 6); filharõ (VC, 6); 
filharom (VC, 8); filharomno (VC, 1); 
filharõno (VC, 1); filhasse (VC, 8); 
filhassem (VC, 3); filhaste (VC, 1); 
filhastes (VC, 1); filhaua (VC, 2); filhauã 
(VC, 5); filhauam (VC, 1); filhauamlhe 
(VC, 1); filhe (VC, 8); filhẽ (VC, 3); 
filhem (VC, 1); filhemos (VC, 4); filheo 
(VC, 2); filhey (VC, 4); filho (VC, 1); 
filhou (TC, 1; VC, 63; EE, 1); filhou ha 
(VC, 1); filhou os (VC, 1); fillasse (VC, 
1); for filhado (VC, 1); fosse filhada (VC, 
1); foy filhada (VC, 1); foy filhado (VC, 
4); he filhada (VC, 2); he filhado (VC, 3); 
seendo filhado (VC, 1); seer filhada (VC, 
2); seer filhado (VC, 5); seer filhados 
(VC, 2); seerẽ filhados (VC, 1); seja 
filhada (VC, 1); seja filhado (VC, 1); serã 
filhados (VC, 1); som filhados (VC, 2). 
Contextos: «Johã era filhado e preso» 
(VC); «he aquelle que cõ as ouelhas filha 
os lobos» (VC); «A morte se ensanha 
ha çidade se filha e toma dos jmigos» 
(RP); «e que filhã o encarrego e nõ a 
honrra» (VC); «fez graças e disse. filhaae 
e comee antre vos» (VC); «e a segũda 
porque filhaaes auareza per fingimẽto 
de sanctidade» (VC); «Filhada a gente 
ou algozes e meyrinho da conpanhia do 
presidente» (VC); «pois nõ deue filhada 
seer allegria» (VC); «e esto da parte das 
cousas filhadas» (VC); «e se for achado 
ou filhado ẽ pecado e se humildar nõ 
se dooe» (VC); «allegrandose e filhãdo 
prazer» (VC); «filhãdoo elles doutra 
maneira» (VC); «Quarto que a os homeẽs 
assi remidos e filhados ẽ filhos» (EE); 
«Filhae a pallaura emxertada que pode 
saluar vossas almas» (EE); «A primeira 
he filhallo ou comello per boca» (VC); 

«filham aquelle que pendeo na cruz» 
(VC); «porque fazemos nos ou filhamos 
este sacramento em jejuũ» (VC); «ao 
fazer das obras filhando a causa por 
deffeiçõ» (VC); «porque razõ auia dito 
que filhandoo aueriã folguãça pera 
suas almas» (VC); «E os reys deuiam 
mais filhar delles cillicio para fazer em 
peẽdença» (VC); «e filhar vos ey pera 
my» (VC); «e quem estas condições 
teuer Christo filhara e aseentara açerca 
de sy» (VC); «(mas filharã pedras) 
pera o apedrarem» (VC); «(e se vos 
filhardes o jugo) meu e aprẽderdes seer 
obedientes» (VC); «e por nõ aprenderẽ 
nẽ filharẽ algũa cousa dos maaos» 
(VC); «nem mingua nẽ se faz menor 
por se comunguarẽ ou filharem» (VC); 
«E leixaste a nos de o filharmos» (VC); 
«mas portãto o nõ filharõ no templo» 
(VC); «por tanto filharõ aqueste cõto 
certo» (VC); «filharom a opa da purpura 
e o manto» (VC); «os quaaes emtõ 
filharom vestiduras de pelles em signal 
de mortallidade» (VC); «E filharomno e 
beijaronlhe os pees» (VC); «e beyjãdo 
lhe os pees filharõno e leuarõno ao 
moymento» (VC); «Nem he de cuydar 
que tã sandeu fosse o ladrõ que tanto 
cuydado e studo filhasse por cousa 
tã sobeja» (VC); «e acreçentandosse 
filhassem e ouuessem aquello que 
buscauã quando o achassẽ» (VC); «Nom 
filhaste tu humanidade por ẽcobrires 
a ty» (VC); «Entõ nõ me filhastes ou 
teuestes» (VC); «o qual quãdo o filhaua 
lãçaua o per terra» (VC); «todos os 
que estauã aa missa filhauã aquelle 
sacramẽto de vnidade» (VC); «outros 
sanhudamente o filhauam por o coroar 
despinhas. outros o saudauam como rey» 
(VC); «E filhauamlhe a cana da maão e 
feriamno na cabeça» (VC); «faze me que 
eu filhe a cruz da apartada continencia de 
grado» (VC); «que o filhẽ e coymã per 
a voontade e corpo» (VC); «e que nom 
filhem vinguança dos pecadores» (VC); 
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«e cõ piadosa acçõ ou fazimẽto de graças 
filhemos prazer» (VC); «filheo per fe e 
creença» (VC); «Nõ vijm fazer a minha 
voõtade que temporalmẽte filhey da 
virgẽ» (VC); «filho pera my aquello que 
me falleçe» (VC); «Itẽ se alguũ prometeo 
a Deus castidade a outrẽ e filhou ia 
synal dordẽ» (TC); «E a Madallena 
filhou os pees» (VC); «Ha terçeira em 
que filhou os homẽs ẽ filhos» (EE); «o 
pastor boo filhou ha a as costas» (VC); 
«Filhou os o senhor ledamente e tirou 
os dos infernos» (VC); «por tal que elle 
fillasse aquelle erro mais na voontade» 
(VC); «saluo se elle for filhado cõtra sua 
voontade» (VC); «se fosse possiuel que 
dos ricos fosse filhada vinguãça veerias 
todallas cadeas cheas delles» (VC); «A 
qual como foy filhada em sua maão logo 
foy fortificada e chea» (VC); «Em a 
cruz pois foy filhado o diaboo como em 
cipilho ou ratoeyra» (VC); «e per partes 
de cadahuũ de nos he filhada aqui algũa 
pena» (VC); «E certas quando elle quer 
he filhado» (VC); «porque muytas vezes 
seendo filhado passaua per elles e nõ 
ouijã» (VC); «deue seer filhada cõtra os 
dardos e seetas da tẽptaçom» (VC); «mas 
ajnda deuẽ seer filhados e tirados cõ as 
maãos» (VC); «onde se acolhẽ por nõ 
seerẽ filhados em suas mallicias» (VC); 
«em guisa que ou em hũa armadilha ou 
em outra caya a caça e seja filhada» 
(VC); «e aquelles que boos forẽ serã 
filhados aa vida eternal» (VC); «quãdo 
som filhados aas honrras por auer cura 
do poboo» (VC).

filhezinho, subs. (de filho + -zinho). Filho 
pequeno. Formas: filhezinhos (VC, 
1); filhizjnhos (VC, 1). Contextos: 
«Chamandolhe filhos e ajnda filhezinhos 
pequenos cõ nome diminutiuo por 
lhes amostrar ajnda mais tenrro e mais 
delicado amor e bemquerẽça» (VC); «E 
portãto os chamaua agora filhizjnhos» 
(VC).

filhinho, subs. (de filho + -inho). Filho 

pequeno. Formas: filhinhos (VC, 1). 
Contexto: «Filhinhos amaae vos huũs 
a outros» (VC).

filho, subs. (do lat. filiu-m). Indivíduo em 
relação aos seus progenitores. Formas: 
ffilho (S, 2); ffylho (S, 2); filho (S, 120; 
TC, 16; VC, 1072; HV, 38; C, 1; EE, 
386); filhos (S, 58; TC, 18; VC, 396; 
HV, 8; C, 5; EE, 193); fylho (S, 3; EE, 
2); fylhos (S, 3; TC, 2). Contextos: «ẽ 
vnidade do padre e do ffilho e do spiritu 
sãcto» (S); «ca elle foy ffylho de Deus» 
(S); «era semelhauel ao filho do homẽ» 
(S); «Item quem matar seu filho e for 
bautizado faça tres anos peemdẽça» 
(TC); «e aa sua morte socedia seu filho» 
(VC); «deçeeo do çeeo filho da virgẽ» 
(EE); «en a qual os judeus põee nome 
a seus filhos» (S); «foy escarneçido e 
rijrom delle os filhos daqueste mundo» 
(VC); «serees filhos do muy alto» (EE); 
«se se aiuntou a sua molher saluante 
por fazer filhos de beẽçom» (TC); «sse 
negou seer fylho da filha delrrey farao» 
(S); «o fylho o qual proçede naturalmente 
do padre» (EE); «As mulheres prenhes 
e as que dan leyte e crian seus fylhos ou 
alheos» (S); «Se lhe desseiarom perda 
dos fylhos ou dos gaados» (TC).

filial, adj. (do lat. filiale-m). Relativo ao 
filho; afeiçoado. Formas: filial (VC, 4); 
fillial (VC, 3). Contextos: «Esto he. ex 
aquy aquelle que em loguar de filho te 
deue seruir e acheguarse a ty per afeyto 
filial» (VC); «E ajnda ha hy a terceyra 
misericordia que he filial» (VC); «temor 
natural e seruil e jnicial e temor filial ou 
casto» (VC); «eu ste a ty tremendo com 
tremor casto e limpo e com reuerencia 
fillial» (VC); «se guarde sem casto e 
fillial temor» (VC).

filosofia, subs. (do grego φιλοσοφία, pelo 
lat. philosophia-m). Amor à ciência e ao 
conhecimento; ciência geral. Formas: 
phillosophia (VC, 2); philosophia (VC, 
5). Contextos: «e liberdade dos seruos. e 
phillosophia dos nom ensinados» (VC); 
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«Em esto aprendemos a phillosophia 
dos discipolos como menos prezarom 
a vianda pois que eram doze» (VC); 
«esto he começo de toda philosophia e 
sabedoria» (VC); «E a mesa que tẽ he 
limpa de auareza e chea de philosophia» 
(VC).

filósofo, subs. (do grego φιλόσοφος, pelo 
lat. philosophu-m). Aquele que é versado 
em filosofia; sábio. Formas: phillosopho 
(VC, 2; EE, 1); phillosophos (EE, 3); 
philosofo (S, 2; VC, 2); philosofos 
(VC, 1); philosopho (S, 1; VC, 10; 
EE, 2); philosophos (VC, 3; EE, 1); 
phylosophos (VC, 1). Contextos: «Todas 
as cousas segũdo diz o phillosopho som 
determinadas e declaradas segũdo a 
sua obra propria» (VC); «segundo 
o phillosopho a virtude he açerca o 
difficil» (EE); «as escripturas dos 
phillosophos e sabios» (EE); «Segũdo 
o philosofo, vertude he huũa habitaçõ 
volũtaria na ẽtẽçõ» (S); «Onde huũ 
philosofo diz que bẽ pode o homẽ antre 
as riquezas seer pobre nẽ he menor 
aquelle que husa da baixella de prata» 
(VC); «Onde foy pregũtado huũ homẽ 
per philosofos» (VC); «Ca segũdo diz 
o philosopho, o que tẽ sapiẽçia nõ pode 
estar soo, ca consigo tẽ sabedores e 
doctores com quen sempre fala e de 
quem he comssolado» (S); «E segũdo 
diz Tollomeu philosopho. aquelle que 
ãtre os sabedores he mais humildoso 
aquelle he o mais sabedor» (VC); «Se 
alguẽ vos prometer e disser que sta em 
o deserto dos gẽtios e que sta na doctrina 
dos philosophos» (VC); «cliij. especias 
cõtam os philosophos» (EE); «ajuntarõ 
se ally os phylosophos» (VC).

fim, subs. (do lat. fine-m). Termo; limite. 
Formas: affim (VC, 2); ffim (S, 3; VC, 
10); ffin (S, 1); ffym (EE, 1); fĩ (TC, 
1; VC, 1); fijm (VC, 70); fijns (VC, 4; 
EE, 6); fim (S, 11; TC, 2; VC, 376; C, 
3; EE, 9; RP, 1); fin (S, 24; TC, 1; EE, 
4); fym (S, 4; EE, 84); fyn (S, 1; EE, 

10). Contextos: «e affim deste bem e 
misericordia he atees morrer homẽ por 
outrem» (VC); «e affim e acabamẽto» 
(VC); «Esta vida perdurauel quer dizer 
que sera sen ffim» (S); «por veer a ffim 
daquelle feito» (VC); «sse deue tomar 
en ffin destes sete saclamẽtos» (S); «em 
a ffym do muũdo» (EE); «ha tẽporal he 
rayz e començo e meo e fĩ de todo mal 
e de todo pecado» (TC); «guardando as 
virtudes acabadas de todo atees a fijm» 
(VC); «mas a sua fijm nõ sabemos» (VC); 
«o fijm do mũdo he ẽ seys hydades» 
(VC); «as fijns do mũdo som vijndas» 
(EE); «por que a ley noua nõ ha fim ha 
sua esperança como a ley velha» (S); 
«Outrosy ueemus per esperẽcia que os 
agoreyros tãbẽ homes como molheres 
que sẽpre a sua fim he maa» (TC); 
«abreuiã seus dias e tẽpos da sua fim» 
(RP); «Por esto uos destroyra Deus na 
fin e punirlosha» (TC); «o seu regnado 
nom avera fim»; «atee a fin do mundo» 
(EE); «a fym daquella he a morte» (EE); 
«o qual descarnam os judeus e en fyn 
do mundo quando se comuerterã» (S); 
«Aqui eu som con vos outros todollos 
dias atee a fyn do mũdo» (EE).

finado, subs. (do part. de finar). Morto; 
defunto. Formas: ffinado (S, 1); ffinados 
(S, 1); finado (S, 4; VC, 4; C, 1; EE, 3); 
finados (S, 16; VC, 6; C, 2; EE, 20); 
fynados (S, 3). Contextos: «asi como 
ho vyuo lyura aho ffinado do purgatorio» 
(S); «E quãdo diz missa pellos ffinados, 
non dan paz» (S); «qual quer que quyta 
a carne de alguũ finado ou a coze para 
sacar os hosos e leualos ha outra parte» 
(S); «por quanto hiã em obra de piedade 
acõpanhando o finado e cõsollando a 
madre que ficaua desemparada» (VC); 
«Eis aqui que trazian huũ finado filho 
de huũa molher que nõ tijnha outro filho 
nẽ filha» (EE); «A misericordia soo he 
aquella que acõpanha os finados» (VC); 
«enterrã finados cõ seus mantões» (C); 
«Epistolla no ãniuersario dos finados» 
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(EE); «deue rrogar pellos fynados» (S).
final, adj. (do do lat. finale-m). Que está no 

fim; último; derradeiro. Formas: finaaes 
(VC, 1); final (VC, 27; C, 1). Contextos: 
«atees que pares bem mentes a todas as 
circũstançias e mayormente a as finaaes» 
(VC); «A deçima razom he porque se 
cuydas o juyzo streito e final de deus» 
(VC); «E he de saber que cheguando se 
o juyzo final ẽ toda criatura se mostrara 
toruaçõ» (VC); «assy como he a causa 
final» (VC); «Sentẽça descomunhõ e por 
sua final deçisom» (C).

finalmente, adv. (de final + -mente). Por 
fim. Formas: finalmente (VC, 30); 
finalmẽte (VC, 47; C, 1; EE, 1; RP, 1). 
Contextos: «E finalmente acabados 
mujtos misterios e dadas as graças 
a deus» (VC); «empero finalmente 
tornarom no vestir em as vestiduras 
que lhe desuestidas auiam» (VC); «E 
finalmẽte infadados os principes e 
capitaães dos judeos» (VC); «E se o dito 
clerigo a cõclusam finalmẽte he achado 
e pollo vigairo julgado ser ynoçente 
e sem culpa» (C); «E assy finalmẽte 
aquelles magos aprendendo o synal da 
cruz» (EE); «onde finalmẽte digo que 
toda multidom de pouoo e comunidade 
em tal tempo se deue de euitar» (RP).

finamento, subs. (de finar + -mento). Ato 
ou efeito de finar-se; acabamento; morte. 
Formas: finamẽto (VC, 1). Contexto: 
«E desejando elle que fosse curada per 
o senhor se ajnda steuesse em finamẽto 
ou que fosse resuscitada se fosse morta 
diselhe» (VC).

finar, vb. (do lat. finis, fim). Morrer; acabar; 
terminar. Formas: estando finado (EE, 
1); finado he (EE, 1); finados (S, 1; EE, 
1); finan (S, 1); finasse (VC, 1); som 
finados (TC, 1); ssom finados (S, 1). 
Contexto: «chorarõ sobre seu jrmaão 
estando finado» (EE); «Lazaro finado 
he» (EE); «fazẽ alguũs beẽs pollos 
parẽtes e amigos finados» (S); «teem 
grãde rezã de chorar aos amigos finados» 

(EE); «dos que se finan non deues aver 
tristeza» (S); «A este se pode respõder 
que se logo como o homẽ fosse baptizado 
se finasse daqueste mũdo» (VC); «os 
que ia som finados deuemos de homrar» 
(TC); «E dormen em ssono de paz, que 
quer dizer que ssom finados» (S).

fincar, vb. (do lat. medieval fincare, este 
do lat. vulgar *fingicare, freq. de fingere, 
fixar). Colocar; apoiar com força; firmar-
se; fixar. Formas: ffincado (S, 1); fĩcar 
(S, 1); fincã (S, 1); fincada (EE, 1); 
fincado (S, 1; EE, 1); fincados (S, 1; 
EE, 1); fincam (EE, 1); fincan (S, 1); 
fincar (S, 5); fincarẽ (S, 1); fincou (EE, 
1); finque (EE, 1); foy fincado (S, 1); 
fyncados (S, 1); ouuesse fincado (EE, 1). 
Contextos: «carater posto e ffincado na 
alma» (S); «confirmar ante elle e fĩcar 
os giolhos» (S); «outorgar çertos dias 
de perdom aos que fincã os giolhos» 
(S); «E fincada em huũ paao por que os 
feridos da serpe» (EE; «do qual he posto 
e fincado no que rreçebe a orden» (S); 
«E com o giolho fincado diante delle» 
(EE); «teem os giolhos fincados» (S); 
«nam fincam os gyolhos em terra» (EE); 
«cada hũ dos que se han de cõfirmar 
fincan os giolhos presentandolhe ho 
padrinho» (S); «deue fincar os giolhos 
e acõpanhalo» (S); «e os que nõ fincarẽ 
os giolhos deuẽ ao menos inclinar as 
cabeças» (S); «fincou os giolhos en 
terra» (EE); «porque en o nome de 
Jhesu todo giolho se finque» (EE); «ho 
effecto do carater que foy fincado e posto 
na alma» (S); «e fyncados os giolhos e 
deitado ẽ terra» (S); «Eys aqui a soberba 
como ouuesse fincado os giolhos» (EE).

findo, adj. (do lat. finitus, a, um, part. 
passado de finire). Terminado; concluído. 
Formas: fijnda (VC, 1); fijndas (VC, 
3); fijndo (VC, 3); finda (VC, 1). 
Contextos: «porque a cousa fijnda 
nunca comprehendera a cousa infijnda» 
(VC); «encaminha as obras desuairadas 
a seerem fijndas e acabadas» (VC); 
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«queriam as cousas todos seer acabadas 
e fijndas» (VC); «todo he acabado e 
fijndo» (VC); «aqui se poõe tempo fijndo 
por ĩfjndo» (VC); «e a blasfemia finda 
ouue pẽna eternal» (VC).

finecer, vb. (do lat. *finiscere, freq. de 
finire). O mesmo que fenecer: acabar; 
terminar; morrer. Formas: fineçe (EE, 
1); fineçẽdo (EE, 1); fineceeo (EE, 1); 
fineçerom (EE, 1); finesçeo (EE, 1); 
finescera (EE, 1). Contextos: «o spiritu 
sancto dado no baptismo fineçe a ley 
velha» (EE); «ẽpero fineçẽdo este mundo 
pellos fruytos» (EE); «E se te foy caro 
e leal o que fineceeo mil vezes» (EE); 
«e se mudaram, mas tu elle mesmo es 
e teus annos nõ fineçerom» (EE); «e 
depois de todos derradeiramente finesçeo 
a molher» (EE); «Ca nunca finescera» 
(EE).

fingidamente, adv. (de fingido + -mente). 
Com fingimento. Formas: fimgidamente 
(VC, 1); fingidamente (VC, 7; EE, 
1); fingidamẽte (VC, 5). Contextos: 
«Aquelle que ha cõpaixam nõ ha padeçe 
fimgidamente» (VC); «e esto quis 
primeyro fazer nom fingidamente. mas 
de coraçom» (VC); «teendo fingidamente 
a pena» (EE); «E esto disse porque algũs 
da quelles criam fingidamẽte e aquestes 
nõ eram verdadeiros discipollos» (VC).

fingidor, subs. (de fingido + -or). Aquele 
que finge; simulador. Formas: fingidor 
(VC, 1). Contexto: «o fingidor da sua 
voõtade lançaua a tristura aa façe» (VC).

fingimento, subs. (de fingir + -mento). 
Ato ou efeito de fingir; hipocrisia. 
Formas: fingimento (S, 1; VC, 6; EE, 
1); fingimentos (VC, 1); fingimẽto (VC, 
28); fingimẽtos (VC, 3). Contextos: 
«nom se deue fazer fingimento alguũ nẽ 
dar hũa cousa por outra» (S); «outorgua 
me que eu esquiue toda ypocrisia e 
fingimento» (VC); «O tal fingimento 
nõ he pecado» (EE); «de si reprehẽde 
aquestes seus fingimentos» (VC); «Em 
a sexta reprehende os de fingimẽto e da 

mentira» (VC); «fazẽ agora ajnda muytos 
fingimẽtos e ypocrisias e enguanauã 
muytos desauisados» (VC).

fingir, vb. (do lat. fingere). Representar 
falsamente; fazer de conta; simular. 
Formas: auiam fingido (EE, 1); era 
fingido (VC, 1); fimgida (VC, 1); fingã 
(VC, 1); finge (S, 1; VC, 3); fingẽ 
(TC, 1; VC, 6); fingem (S, 1; VC, 3); 
fingemos (VC, 1); fingemse (VC, 1); 
fingendo (VC, 1); fingeo (TC, 1; VC, 3); 
finger (VC, 1); fingẽse (VC, 1); fingeste 
(VC, 1); fingia (VC, 1); fingiã (VC, 1); 
fingiam (VC, 1); fingida (VC, 22; EE, 2); 
fingidas (VC, 3; EE, 1); fingido (VC, 5; 
EE, 2); fingidos (VC, 5); fingijs (VC, 1); 
fingimos (VC, 1); fingindo (VC, 4; EE, 
2); fingindoa (VC, 1); fingio (S, 2; VC, 
2); fingir (S, 1; VC, 1); fingirõ (VC, 1); 
fingirom (VC, 1); fingisse (S, 1); finja 
(VC, 2); fyngẽ (VC, 1); som fingidos 
(VC, 1). Contextos: disserã que auiam 
fingido a ffe cõ prudẽçia e astuçia» 
(EE); «Todo esto que assy fazia Herodes 
era fingido» (VC); «e cõsijra que 
verdadeiramente e nom fimgida fugio 
Christo de auer honrra de rey» (VC); 
«E ajnda que fingã a humildade» (VC); 
«demostra e finge que tãge a criatura» 
(S); «Outrosy estes que fingẽ que sabem 
adiuinhar som sẽpre pobres» (TC); 
«fazem os hereges que creem en Deus 
se nõ ho que por ymaginaçon e fantasya 
fingem» (S); «mas aquello que nõ 
significa cousa algũa. e nos o fingemos 
esto he mentira» (VC); «e como nom 
deuẽ filham a sagrada comunhom e 
fingemse que adoram» (VC); «mas por 
infamia do saluador fingendo piedade 
e lançando malicia» (VC); «se se gaba 
ou gabou de algunas cousas uaãs que 
faz ou fez ou se emfinge ou fingeo per 
rezom das riquezas ou do linhagem» 
(TC); «Pareçe e seguesse pois que o 
homẽ nom deue finger mẽtirosamẽte 
seer magnifesto aquello que deus quis 
que fosse escondido» (VC); «e fingẽse 
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que sõ boos» (VC); «Fingeste seer 
amjgo» (VC); «Onde Bernardo diz. que 
elle fingia que queria hyr mais lõge» 
(VC); «e os phariseus que fingiã auer 
perfecçõ da vida nõ podiã reprehender 
o senhor Jhesu no templo» (VC); «forõ 
alguũs judeos que fingiam hũa noua 
seyta» (VC); «Em caridade nõ fingida» 
(EE); «estas cousas fazes fingidas 
e nõ cõ amor de justiça» (EE); «he 
expresso consentimento voluntario e non 
fingido ou costrãgido com as pallauras 
de presente» (EE); «assy meesmo 
aquelles que fazem os beẽs fingidos» 
(VC); «(ypocritas) que fingijs aquello 
que nõ sooes» (VC); «nõ he mentira 
todo aquelle que nos fingimos» (VC); 
«fingindo de sanctidade de fora» (EE); 
«saluo fingindoa enguanosamẽte» (VC); 
«ou fingio seer outro do que era» (S); 
«fingir o que nõ he» (S); «e proposerõ 
lhe huũa fabula que antre si fingirõ» 
(VC); «que se fingirom e mostrarõ seer 
prophetas» (VC); «e outro que chamassẽ 
Johane ou sse chamase Pedro ou em 
outra maneyra e fingisse que era este 
Pedro» (S); «como quer que elle finja 
que aja de hyr mais lõge por nos prouar» 
(VC); «e que fyngẽ de aamor vsam do 
signal do beyjo de Judas» (VC); «E 
quãtos ha hy que antre ssy pareçẽ amjgos 
e elles som fingidos» (VC).

finir, vb. (do lat. finire). Acabar; morrer. 
Formas: fijm (VC, 1); fijnse (VC, 1). 
Contextos: «em aquesta cõclusom se 
fijm e acaba o euãgelho» (VC); «Nõ que 
o seu amor porẽ se acabase e fijnse per 
sua morte» (VC).

fino, adj. (do lat. medieval finus, a, um, 
este de finis, limite). Delgado; estreito. 
Formas: fina (VC, 3); fino (VC, 2). 
Contextos: «som cheos de mirra muyto 
fina e muyto prouada» (VC); «de sirgo 
ou de fitra fina» (VC); «pĩtado douro 
muy fino» (VC); «vestido de muy fino 
ouro» (VC).

fio, subs. (do lat. filu-m). Fibra que serve 

para tecer ou coser; linha. Formas: fijo 
(VC, 1); fio (VC, 1); fios (VC, 2); fyo 
(EE, 2). Contextos: «a seda traz cõ sigo 
o fijo» (VC); «cerquemos con fio de sirgo 
vermelho a morada da nossa oraçõ» 
(VC); «deue seer teçida e cosida com 
muytos e desuairados fios» (VC); «E 
veeo por detras e tocou o fyo da vistidura 
delle» (EE).

firmadamente, adv. (de firmado + -mente). 
Com firmeza; com certeza. Formas: 
firmadamente (VC, 1). Contexto: «(e 
sabemos e creemos.) firmadamente (que 
este he o saluador do mundo.)» (VC).

firmal, subs. (do lat. medieval firmale-m). 
Sinete; marca; fíbula. Formas: firmal 
(VC, 2). Contextos: «e como firmal ou 
signal sobre teu braço» (VC); «E as luuas 
outrossy deuẽ teer alguũ firmal ou anel 
redondo ençima» (VC).

firmamente, adv. O mesmo que firmemente. 
Formas: firmamente (VC, 1); firmamẽte 
(VC, 1). Contextos: «sperou e creeo 
firmamente que scaparia da maldiçõ da 
ley» (VC); «por mais firmamẽte posuir 
os judeus» (VC).

firmamento, subs. (do lat. firmamentu-m). 
Abóbada celeste;  céu.  Formas: 
firmamento (VC, 1); firmamẽto (EE, 
1). Contextos: «qualquer strella do 
firmamento que nos possamos veer he 
mayor que toda a terra» (VC); «cayran 
do firmamẽto» (EE).

firmar, vb. (do lat. firmare). Fixar; apoiar-
se; confirmar. Formas: era firmado (VC, 
1); firma (VC, 1); firmada (S, 1; VC, 
2; EE, 1); firmado (VC, 2); firmados 
(VC, 1); firmar (S, 2; VC, 6); firmarõ 
(VC, 1); firmarseha (EE, 1); firmarsse 
ha (EE, 1); firmaua (EE, 1); firmilla 
(VC, 1); firmou (VC, 2); firmou os 
(VC, 1); foy firmada (VC, 1; EE, 1); 
he firmado (S, 1); seja firmada (VC, 
1); tijnha firmada (VC, 1). Contextos: 
«porque era firmado e afortellezado per 
razõ» (VC); «E a terceyra se mereçeres 
a ella cheguar firma e mata a ssede da 
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alma sequiosa e desejosa de a beber» 
(VC); «foy fũdada e firmada a ygreja 
e a ley noua» (S); «ho testamẽto se diz 
ha escriptura autentica, firmada com a 
võtade do testador e das testimunhas» 
(EE); «o qual he fundado e firmado 
em rigor da justiça diuinal» (VC); «e 
os outros forõ per elle firmados na ffe» 
(VC); «e fixo que quer dizer fincar ou 
firmar» (S); «mas agora publicamente 
firmarõ a sentẽça» (VC); «e firmarseha 
em elle» (EE); «e firmarsse ha em elle» 
(EE); «firmaua açima ho fogo çellestial, 
e pesaua as fontes das augas» (EE); «E 
todos nossos malles deuemos presentar 
deuãte a nossa consciẽcia estabelleçella e 
firmilla como se ante o juiz Christo deue 
seer examinada» (VC); «e firmou sua 
võtade» (VC); «E firmou os e fortificou 
em toda virtude de fortelleza» (VC); 
«E por que a promessa foy firmada 
com juramento de deus» (EE); «por 
que o que he firmado no bautismo pella 
graça deuinal neste sacramẽto he mais 
conpridamẽte cõfirmaçõ» (S); «a ygreja 
seja firmada ẽ sua paz» (VC); «ca ja 
entrara em elle quãdo fezera a venda que 
tijnha firmada» (VC).

firme, adj. (do lat. vulgar *firme-m, por 
firmus, a, um). Sólido; robusto; seguro. 
Formas: firme (S, 21; TC, 1; VC, 77; 
HV, 5; EE, 18); firmes (S, 2; VC, 20; EE, 
5); fyrme (S, 2). Contextos: «muy firme 
e muy grãde en cantidade» (S); «aaquelle 
que mais firme era na fe» (VC); «cõ 
tãto senhor que vos teuesseis firme fee e 
esperãça e firme creẽç[a ẽ] aquelle sãto 
profeta» (HV); «estara firme em elle e 
nõ declinara» (EE); «que perseuerẽ e 
estẽ firmes ẽ a ffe» (S); «porque fossẽ 
firmes e fortes contra as tribullaçoões 
e aduersidades» (VC); «os outros 
apostollos e diçipollos quanto quer que 
forom firmes» (EE); «ho avera por fyrme 
e agradauel» (S).

firmemente, adv. (de firme + -mente). Com 
firmeza. Formas: firmemente (S, 1; VC, 

7; HV, 1; EE, 1); firmemẽte (S, 4; VC, 
23; HV, 4; EE, 9). Contextos: «ssom 
bautizados pera confesar firmemente 
o nome de Christo» (S); «sempre o 
guardou firmemente e teue apeguado no 
coraçom» (VC); «ella firmemente soube 
que auia de fazer aquello que lhe pedira» 
(EE); «cree firmemẽte e outorga todas 
as coussas» (S); «a qual nom he duuida 
que sempre creeo firmemẽte» (VC); «eu 
sey bem que elle creraa firmemẽte todas 
estas cousas» (HV); «mais firmemẽte 
creeram» (EE).

firmeza, subs. (de firme + -eza). Qualidade 
do que é firme; solidez; constância. 
Formas: firmeza (S, 1; VC, 74; EE, 5). 
Contextos: «quando alguũ promete a 
algũa sinprezmente e sem juramento e 
ssem outra firmeza de se casar com ella» 
(S); «se entẽde a firmeza do coraçom» 
(VC); «pella firmeza da ffe» (EE).

firmidão, subs. (do lat. firmitudine-m). 
Firmeza; solidez. Formas: firmidõ (VC, 
1). Contexto: «o glorificou per exẽplo 
de constancia e firmidõ» (VC).

firmo, adj. (do lat. firmus, a, um). O mesmo 
que firme. Formas: firmos (VC, 1). 
Contexto: «os quaaes caerõ de seer 
firmos em a ffe» (VC).

fisco, subs. (do lat. fiscu-m). Serviço de 
arrecadação de impostos. Formas: 
fisco (VC, 1). Contexto: «porque erã 
arrendadores daquelles dereitos de 
fisco» (VC).

física, subs. (do grego φυσική, pelo lat. 
phisica-m). Ciências naturais. Formas: 
fisica (S, 1); phisica (VC, 3). Contextos: 
«O .xiiij. que ouuẽ fisica e leys e os taees 
por ese mesmo feyto som escomũgados» 
(S); «mayor que as sciencias de phisica 
e naturaaes e poeticas» (VC); «Nom per 
a tẽperança e guarda de dicta phisica» 
(VC); «por quanto elle era sabedor na 
arte da phisica» (VC).

físico, subs. (do grego φυσικός, pelo lat. 
phisicu-m). Corpo; médico. Formas: 
ffisico (VC, 1); fisico (S, 4; VC, 2; C, 2; 
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RP, 1); fisicos (S, 3; HV, 1); fisiquo (C, 
1); fysico (TC, 1); phisico (VC, 76; EE, 
10); phisicos (VC, 18; EE, 3); phisyco 
(VC, 3); phisycos (VC, 1). Contextos: 
«Assi como o ffisico a primeira vez 
que entra ao enfermo logo lhe pregũta 
do stomago e se trigua de o correger 
e temperar» (S); «mas darlhe fisico e 
mezinha se suas rriquezas abastã a elle» 
(S); «todo ẽfermo se proueja de boõ 
fisico e bẽ esperto» (RP); «he defendido 
aos fisicos que nõ curẽ nẽ façã mezinhas» 
(S); «soomente tiramos o dito fisiquo 
e offiçiaes» (C); «nõ quero eu a morte 
do pecador mays que se conuerta e 
uiua asy como boo e ualẽte fysico» 
(TC); «Ca veemos que o phisico mais 
familiarmẽte se ha com o doente» (EE); 
«cõ phisicos tijnha gastado toda sua 
fazenda e de nenhuũ podia seer curada» 
(EE); «Certamẽte se alguũ phisyco nos 
mandasse dizẽdo guardaae vos» (VC); 
«porque a fe e creẽça que dã aos phisycos 
nõ a teẽ nẽ dã aos dictos de deus» (VC).

fita, subs. (talvez do lat. ficta-m, fixa, 
part. passado de figere). Faixa estreita 
de tecido. Formas: fita (VC, 1); fitas 
(VC, 2). Contextos: «assi trouuessẽ 
perfijs de fita ou de sirgo os quaaes esso 
meesmo se fiã cõ fios de retros» (VC); 
«e pareçam os teus beiços como fitas ou 
texilhas vermelhas ou ensangoẽtados» 
(VC); «e as fitas do jaçinto ou da seda 
sõ os pẽsamẽtos» (VC).

fito, subs. (do lat. fictu-m, fixo, part. 
passado de figere). Marco. Formas: fito 
(VC, 4); fitos (S, 2). Contextos: «aquelle 
que lãça a seeta ou pedra ao fito ou ao 
sinal quanto mais vezes lãça tãto se mais 
achegua a dar perto do fito» (VC); «E em 
todos teus ditos e feitos teeras olho em 
Jesu assy como ao fito» (VC); «tiraste 
malhõees ou fitos ou sinaees das terras 
ou termo» (S); «tiram os marcos e fitos e 
doutras cousas ssemelhaues» (S).

fitra, subs. O mesmo que fita. Formas: fitra 
(VC, 1). Contexto: «fezessem perfijs de 

jaçinto .s. de sirgo ou de fitra fina» (VC).
fiúza, subs. (do lat. fiducia-m). Confiança; 

segurança. Formas: fiuza (S, 2; VC, 100; 
EE, 12); fyuza (S, 2). Contextos: «E diz 
premeiramente padre que he palabra de 
liberdade e de grande fiuza» (S); «no 
leito nõ tenhas fiuza de cheguares aa 
manhaã» (VC); «poõe toda sua fym e 
toda sua fiuza nas ryquezas» (EE); «O 
jejuũ da deuaçom e fyuza» (S); «Da 
forteleza desçendem magnifiçencia, 
fyuza, paçiençia, perseuerança» (S).

fivela, subs. (do lat. medieval fibella-m, por 
fibula). Peça de ferro ou outro material 
que serve para unir as extremidades 
de um cinto. Formas: fiuella (VC, 1). 
Contexto: «e poserõlhe huũ manto 
roxo com hũa fiuella e nõ abotoado nem 
cosido» (VC).

fixo, adj. (do lat. fixus, a, um). Firme; 
imóvel. Formas: fixas (VC, 1); fixo 
(VC, 1). Contextos: «e starẽ fixas e nõ se 
mouerẽ» (VC); «Item o meyo he loguar 
de firmeza porque o meyo do mũdo fixo 
he e nõ mouediço» (VC).

flaco, subs. O mesmo que fraco. Formas: 
flacos (S, 1). Contextos: «A terçeira he 
dos flacos que se vam esforçãdo e para 
estes he o corpo de Deus» (S).

flagelo, subs. (do lat. flagellu-m, azorrague). 
Tormento; açoite. Formas: flagellos 
(VC, 1). Contexto: «porque per aquelles 
seus flagellos fossemos nos liures dos 
que auiamos dauer para sempre» (VC).

flama, subs. (do lat. flamma-m). Chama. 
Formas: flama (RP, 1). Contexto: 
«Apure se ergo e asutileze se a casa por 
clara chama ou flama» (RP).

flaqueza, subs. O mesmo que fraqueza. 
Formas: flaqueza (S, 2). Contextos: 
«mais de quanto a minha flaqueza pode 
ssoffrer» (S); «o que a nossa flaqueza da 
carne nõ pode euitar» (S).

flato, subs. (do lat. flatu-m). Sopro; bafo. 
Formas: flato (VC, 1). Contexto: 
«aquelle flato e soplo corporal nõ foy a 
sustãcia do spiritu sancto» (VC).
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fleuma, subs. (do grego φλέγμα, inflamação, 
pelo lat. medieval phlegma-m). Um 
dos humores corporais, causador de 
indolência; fleima. Formas: fleuma 
(VC, 1). Contexto: «e nom humor 
aquatico segundo alguũs diserom nem 
fleuma» (VC).

flor, subs. (do lat. flore-m). Estrutura 
reprodutiva das plantas, normalmente 
perfumada e colorida. Formas: flor 
(VC, 21); flores (S, 1; VC, 17; EE, 6). 
Contextos: «como pois se secou tam 
aginha a flor da gloria» (VC); «e a flor da 
vida sayo com seus fructos logo» (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); «e as flores do veraão fremosas 
e colloradas de fremosura e bellas 
collores» (VC); «E minhas flores fruytos 
de honrra e de honestidade» (EE).

floreamento, subs. (de florear + -mento). 
Ato ou efeito de florear; florescimento. 
Formas: floreamẽto (VC, 1). Contexto: 
«e assi qualquer homẽ nõ se conheçe 
nẽ louua por ha stimaçõ da fama nẽ 
por a põpa e floreamẽto da pallaura 
mas segundo os testimunhos das suas 
obras» (VC).

florescer, vb. (do lat. florescere). Florir; 
brotar. Formas: floreçem (EE, 1); 
floreçeo (S, 2); floresçeo (EE, 1). 
Contextos: «as folhas naçidas e as 
eruas floreçem» (EE); «en seu naçimento 
floreçeo e sua paxam cayo» (S); «e a 
manaa e a verga de Aarom que floresçeo: 
e as tauoas do testamẽto» (EE).

florido, adj. (do part. de florir). Adornado de 
flores. Formas: florida (VC, 6); floridas 
(VC, 1); florido (VC, 4). Contextos: 
«Salue te deus vara de Joseph florida 
e fructuosa Maria virgem» (VC); «e 
agora seẽdo ja leda e florida perseguea 
per mouimẽtos nõ conuinhauees» (VC); 
«sememtes verdes e floridas de ffe e 
de virtudes» (VC); «tal alma morar 
em lugar florido» (VC); «sobira do 

acto florido de virtudes ao pasto da 
cõtemplaçõ» (VC); «aqueste mũdo por 
florido e fremoso» (VC).

floroque, subs. (do frâncico *hrokk, túnica, 
pelo francês froc). Roquete; sobrepeliz. 
Formas: floroques (C, 1). Contexto: 
«tragam cogullas, ou floroques, ou capas 
pretas» (C).

flume, subs. (do lat. flumen). Rio. Formas: 
flume (VC, 1). Contexto: «Ha ergo hy 
bauptismo de ryo ou flume em auguoa» 
(VC).

fluxo, subs., adj. (do lat. fluxu-m). Ato 
de fluir; escoamento ou movimento 
de líquidos. Formas: fluxo (VC, 19; 
EE, 3); fluxos (VC, 1); fluxu (RP, 1). 
Contextos: «era doẽte e padecia fluxo de 
sangue» (VC); «tijnha o fluxo de sangue» 
(EE); «deus fez çessar o fluxo do sãgue» 
(VC); «esta molher foy aficada e posta 
ẽ trabalho e doẽça de fluxo de sangue 
per outros doze ãnos» (VC); «auia doze 
ãnos que tijnha sangue fluxo» (EE); «e 
cessarã os fluxos das jnfirmidades» (VC), 
«em alguũ que teẽ corrença ou fluxu do 
ventre» (RP).

foão, subs. (do árabe fulan). O mesmo que 
fulano: certo indivíduo; determinada 
pessoa. Formas: foaam (VC, 1); foaão 
(S, 1; VC, 3; EE, 1); foão (TC, 2). 
Contextos: «foy martirizado foaão e 
foaam martires» (VC); «Eu te prometo 
de mãdado de foaão meu señor e en sseu 
nome» (S); «Ex que foaão he homecido 
ou fornjgador ou faz adulterio» (VC); 
«foaão sempre esta na ygreja» (EE); «se 
te as maaos afaagarẽ e te diserẽ uaamos 
aseitar foão e tomamoslhe o que ha e 
o que orde huũ seia do outro nõ lhes 
queyras cõsẽtir» (TC).

foçar, vb. (talvez do lat. vulgar *fodiare, 
este de fodere, cavar). O mesmo que 
fossar: escavar com o focinho; remexer 
a terra. Formas: foçã (VC, 1). Contexto: 
«e que jazẽ no lodo per a acidia a foçã a 
terra per auareza» (VC).

fogaça, subs. (segundo uns, do adj. lat. 
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focacius, a, um, segundo outros, do 
francês fougasse). Pão doce; bola. 
Formas: fogaça (VC, 1). Contexto: 
«ajnda nom lutarom e ja ouuerom a coroa 
ou a fogaça» (VC).

fogo, subs. (do lat. focu-m). Lume. 
Formas: ffogo (S, 2; VC, 1); fogo (S, 
14; TC, 6; VC, 288; EE, 73; RP, 2); 
fogos (VC, 6); foguo (S, 1; VC, 2; C, 1; 
EE, 2). Contextos: «yde malditos em o 
ffogo perdurauel que parelhado esta do 
diabo» (S); «Nom pode o ffogo assy tirar 
a ferrugẽ do ferro» (VC); «deuelhe de 
poer gramde medo do fogo do inferno» 
(TC); «E fazesse o sal dagoa e de fogo» 
(VC); «primeiro caãe na coua da culpa, 
segũdo no barrãco do fogo» (EE); «Em 
casa sempre este fogo açeso» (RP); 
«e faça se fogo claro de lenha» (RP); 
«pooem o corpo e a alma em pena dos 
fogos eternaaes» (VC); «ha ssua parte 
ssera no laguo do foguo hardente e de 
fedor» (S); «mas o amor feruẽte de auer 
he mais açesso que o foguo de Ethna» 
(VC); «Isso mesmo nõ possam fazer 
foguo pera se queẽtarem nẽ fazer de 
comer» (C); «pella crueldade do foguo 
do purgatorio» (EE).

fogueira, subs. (do lat. medieval focaria-m). 
Pilha de lenha ou de outro material 
inflamável a arder. Formas: fogeyra 
(VC, 2). Contextos: «E lançallos ham 
em fogeyra de fogo jnfernal» (VC); 
«Agora he o fogo pequeno. mas entõ 
sera grande fogeyra» (VC).

fole, subs. (do lat. folle-m). Saco de pele. 
Formas: folle (VC, 1). Contexto: «nẽ 
fardel nẽ carrã ou folle de coyro» (VC).

folga, subs. (regressivo de folgar). 
Descanso; pausa; interrupção. Formas: 
folgua (VC, 2). Contextos: «A segunda 
febre he terçaã a qual çessa e da folgua 
de huũ dia» (VC); «quãdo for pregũtado 
a razõ e causa daquella folgua que lhe 
seja dada por resposta» (VC).

folgado, subs. (do part. de folgar). 
Descansado. Formas: folguados (VC, 

1). Contexto: «Tu es cõseruaçom da 
saude aos saãos. e es claridade dos 
folguados» (VC).

folgança, subs. (de folgar + -ança). 
Folguedo; divertimento; prazer; alegria. 
Formas: folgãça (S, 6; TC, 1; VC, 30; 
HV, 1; EE, 4); folgança (S, 10; VC, 21; 
EE, 14; RP, 1); folguãça (VC, 73; EE, 
1); folguamça (VC, 3); folguança (VC, 
41). Contextos: «E significa a folgãça 
do dia de Christo Jhesu» (S); «e este he 
huũ mal sem folgãça» (TC); «mostrar 
alegria de coraçõ com vozes e cantos ou 
chilrros de folgãça» (VC); «Muyta foy 
a alegria e folgãça do emperador e de 
toda sua corte» (HV); «pera que a figura 
fosse ẽ folgança» (S); «e aja folgança 
para sempre» (VC); «aaquella folgança 
de que se allegram os que estã no 
Jherusalem çellestrial» (EE); «em modo 
que sempre deseja folgança» (RP); «e 
deu nouas e signal que o mũdo e as terras 
stauam ja em folguãça» (VC); «o qual 
trouue primeiro aa folguãça do parayso 
ao ladrom» (EE); «Ou no parayso .s. em 
a folguamça que he destar com Christo» 
(VC); «e serey leuado aa folguança do 
teu parayso comvidado per ty» (VC).

folgar, vb. (do lat. follicare, respirar com 
ruído). Gozar; divertir-se; ter prazer 
em; alegrar; descansar. Formas: folga 
(S, 1; VC, 4; EE, 5); folgã (VC, 1; C, 1; 
EE, 1); folgaae (VC, 1; EE, 1); folgada 
(VC, 1); folgado (VC, 1); folgãdo (S, 1; 
VC, 1); folgam (TC, 1; VC, 1); folgan 
(S, 1); folgando (VC, 1; EE, 3); folgar 
(S, 2; VC, 6; EE, 2); folgara (VC, 1; 
EE, 2); folgaras (VC, 2; EE, 1); folgarẽ 
(VC, 1); folgarey (VC, 2); folgaria (C, 
1); folgarõ (HV, 6); folgastes (VC, 1); 
folgaua (HV, 1); folgauã (VC, 1); folgẽ 
(VC, 1); folgemos (VC, 1); folgo (HV, 
1); folgou (S, 2; VC, 13; HV, 2; EE, 
2); folgua (VC, 20); folguã (VC, 5); 
folguaaes (VC, 2); folguada (VC, 6); 
folguado (VC, 1); folguãdo (VC, 3; EE, 
1); folguados (VC, 1); folguam (VC, 3; 
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C, 1); folguando (VC, 3); folguar (VC, 
14; EE, 1); folguaram (VC, 1); folguarẽ 
(VC, 1); folguarem (VC, 1); folguarey 
(VC, 1); folguarõ (VC, 1); folguarom 
(VC, 1); folguasse (VC, 3); folguassem 
(VC, 2); folguaua (VC, 4); folguauam 
(VC, 1); folgue (VC, 11; EE, 2); folguẽ 
(VC, 3; EE, 1); folguem (VC, 2; EE, 1); 
folguemos (VC, 4); folguey (VC, 1); 
he folgado (VC, 1). Contextos: «come 
e bebe e folga por muitos anos» (S); 
«muytos ãnos folga come e bebe» (EE); 
«os quaaes dormẽ doçemẽte e folgã» 
(VC); «folgaae e allegray vos» (EE); «e 
porque he mais folgada» (VC); «folgado 
sem toruaçom seguro sem perda» (VC); 
«e folgãdo de sseus males» (S); «porque 
muito folgam quando lhes fazẽ perder 
a boa fama que am» (TC); «e a todos 
os que folgan en Jhesu Christo» (S); 
«folgando com elle e em todo tempo 
agasalhandoo no mũdo» (EE); «deue 
dormir ou folgar tamto espaço como ha 
des hora de prima ataa sexta» (S); «e 
folgara sobre elle o spiritu do senhor» 
(EE); «folgaras da fidelidade de todos» 
(EE); «E bem diz que os leuou adeparte 
por folgarẽ huũ pouco» (VC); «em a qual 
eu cõ meus jrmaãos folgarey e auerey 
jguarias» (VC); «quãdo deliberadamẽte 
folgaria de a tomar e asi» (C); «elles 
folgarõ muyto» (HV); «ja folgastes e 
assaz dormistes» (VC); «E ella tinha hũa 
orta pequena em que folgaua» (HV); «e 
onde ou como folgauã de nocte» (VC); 
«e nõ os que buscã como folgẽ e stem 
oçiosos» (VC); «alegremonos e folgemos 
ẽ elle» (VC); «a qual cousa se assy he 
folgo eu muyto que era muyto meu 
amigo» (HV); «por que Deus folgou de 
todallas obras que tinha feyto» (S); «e 
deus folgua ou ha prazer» (VC); «todos 
folguã e todos tangẽ as palmas» (VC); 
«porque nõ cantaaes vos e folguaaes 
como nos» (VC); «nõ pode a alma 
seer bẽ auenturada perfeitamẽte nẽ 
folguada» (VC); «cõ folguado coraçõ e 

assesseguado deuemos falar a deus muy 
alto» (VC); «mas sempre folguãdo, como 
mesteirosos» (EE); «Mas porque alguũs 
daquelles querem comer folguados e 
com preguiça husam mal deste dicto ou 
desta pallaura» (VC); «e folguam sem 
neçessidade douuir ho mal que se diz 
dos outros» (C); «Consijra que depois 
que assy stauam folguando huũ spaço» 
(VC); «E entende depois desta vida de 
folguar e morar em o çeeo» (EE); «as 
suas almas folguaram e seram em paz» 
(VC); «por rirem e folguarẽ as pessoas 
torpes» (VC); «e como se alegraua por 
elles folguarem comemdo» (VC); «pera 
sempre dormirey e folguarey» (VC); 
«pensam vaãmente que suas almas 
folguarõ em paz» (VC); «fielmente 
folguarom (cõ Abrahã Ysac e Jacob)» 
(VC); «por tal que aquella fora triste 
por sua morte folguasse» (VC); «porque 
folguassem huũ pouco» (VC); «a qual 
folguaua cõ as pallauras do senhor» 
(VC); «mas os maldictos se alegrauam 
e folguauam» (VC); «quãto ao corpo 
pera que juntamente folgue em corpo 
e em alma» (EE); «que folguẽ de seus 
trabalhos» (EE); «des aquy adiante ja diz 
ho spiritu que folguem de seus trabalhos» 
(EE); «nas oraçoões assesseguemos e 
folguemos e busquemos cõ dilligẽcia 
mujtas cousas ẽ a oraçõ» (VC); «Ally 
diz elle pousey eu meus pecados e em 
aquella cruz do nobre tormẽto folguey» 
(VC); «A pẽna pregunta se ama homẽ 
deus verdadeiramẽte quando he folgado» 
(VC).

folgazão, subs., adj. (de folgaz + -ão; folgaz, 
de folga + az). Ocioso. Formas: folgazã 
(S, 1); folgazam (S, 1). Contextos: 
«occioso, folgazã ou trabalhador ou dili» 
(S); «assy como ao folgazam que pensa 
que he ligeira e nom he graue» (S).

folgura, subs. (de folga + -ura). Folgança; 
divertimento. Formas: folgura (VC, 1; 
EE, 1); fulgura (VC, 2). Contextos: 
«Em aquestas chaguas pois do saluador 
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acharas tu nom pequena segurança e 
folgura» (VC); «em todo desejo e obra 
busquey folgura e paz» (EE); «se o 
pẽssam na voõtade ablãdaa e da fulgura» 
(VC); «E assy depois da perlõguada 
tribullaçõ se faz mais alegre a fulgura e 
assessego» (VC).

folha, subs. (do lat. folia, plural de folium). 
Órgão das plantas laminar e de cor verde 
que cresce a partir do caule; pedaço de 
papel ou pergaminho escrito. Formas: 
folha (VC, 4; EE, 1); folhas (S, 2; VC, 
27; EE, 18; RP, 2). Contextos: «E se 
he verdade que nẽhũa folha da aruor nõ 
caae sẽ mãdado de deus» (VC); «E a 
cuydaçã he a sua folha» (VC); «Buscao 
adiante no comuũ das sanctas virgeẽs a 
folha cxx» (EE); «A fructa desta aruore 
he destruyçon, o çumo he maliçia e 
as folhas della amarelas» (S); «vos 
sooes aruores que lançaaes folhas sem 
fruyto» (VC); «as folhas naçidas e as 
eruas floreçem, e a casca paryr folhas» 
(EE); «cõ vinagre rosado e folhas de 
vinhas» (RP); «Toma folhas de sabugo 
pisadas» (RP).

folhaldre, subs. (do castelhano hojaldre). 
Uma variedade de pão semelhante a 
massa folhada. Formas: folhaldre (S, 1). 
Contexto: «leuou ao propheta dez paães 
e huũ folhaldre, que he pam sen leuedura 
e amassado e fricto cõ azeite» (S).

folia, subs. (do francês folie). Loucura. 
Formas: follia (VC, 1). Contexto: 
«daua com maas palauras e defesa que 
procedẽ da follia de dentro da sua çegua 
voontade» (VC).

fome, subs. (do lat. fame-m). Necessidade 
de comer; apetite. Formas: fome (S, 
8). Contextos: «Ouue fome, destesme a 
comer» (S); «E ho que he escaso detem 
o pan dos mesteyrossos que padeçen 
fome» (S); «Seram cõuertidos ẽ a fin e 
teeran fome asi como caães» (S).

fomento, subs. (do lat. fomentu-m, o que 
mantém o fogo). Ato de fomentar; 
estímulo. Formas: fomento (VC, 1). 

Contexto: «porque do fomento natural 
feruẽ em nos os acçẽdimentos de viços» 
(VC).

fonte, subs. (do lat. fonte-m). Nascente de 
água; bica por onde corre água. Formas: 
ffonte (VC, 1); fonte (S, 2; VC, 73; HV, 
1; EE, 9); fontes (VC, 8; HV, 3; EE, 6); 
fõte (TC, 2; VC, 7; EE, 3); fõtes (VC, 
2; HV, 2). Contextos: «foy perventura 
seca a ffonte das lagrymas» (VC); «ou en 
rrijo, ou em lagooa, ou en fonte» (S); «he 
fonte dos virgeẽs e poço dagoas viuas» 
(VC); «he fonte de sabedoria e graça» 
(EE); «Tu senhor pooeẽs as fontes nos 
lugares baixos dos valles» (VC); «nõ 
auiã manado as fontes das auguas» (EE); 
«Irmaãos nõ seia porque a fõte perenal 
nõ lãça de sy per huũ logar agoa doce e 
amargosa» (TC); porque a cõcupiscẽcia 
da carne teẽ çertas fõtes de que nasçe» 
(VC); «E mãdou a seus clerigos e 
mozinhos que aparelhassem suas fõtes 
do bautismo» (HV).

fora, adv. (do lat. foras). Na ou para a parte 
exterior. Formas: fora (S, 4; TC, 4; VC, 
215; HV, 6; EE, 21; RP, 4). Contextos: 
«Que Judas, logo que tomou o bocado 
que Jhesu Christo deu, sayo fora» (S); 
«ele nõ quer que sayas para seruir a Deus 
fora» (TC); «lãça fora todollos humores 
cõtrairos» (VC); «e sayo Veronica polla 
porta fora» (HV); «temendo que elle 
fosse fora deitado» (EE); «Saydo fora 
chorou amargosamente» (EE); «milhor 
he estar em casa que andar fora» (RP); 
«lãça fora os maaos humores» (RP).

fora de, loc. adv. Na parte exterior de. 
Formas: ffora d’ (S, 3); fora d’ (S, 23; 
TC, 4; VC, 210; HV, 6; C, 11; EE, 21); 
fora de (S, 10; TC, 1; VC, 76; HV, 3; 
C, 1). Contextos: «quando quer que 
ha myssa sse dyz ffora da ygreja» 
(S); «E sse ho hachar, deueho deytar 
ffora da ygreja» (S); correger deuẽ de 
seer escomũgados e deitados fora da 
eigreia e da figresya» (TC); «por que 
esta fora da vniom do corpo mistico 
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dos fiees christãaos» (VC); «sayo fora 
da çidade» (HV); «estaua fora da 
çidade» (EE); «Porque tres estados sõ 
fora dalguũ deles nẽhuũ nõ se pode 
saluar» (TC); «per outro em iuyzo ou 
fora del ou acusamdoo» (TC); «Ou em 
o corpo ou fora delle» (EE); «se algũa 
coussa do sangue cayr fora do calez» 
(S); «som fora do stado» (VC); «que 
nehuum clerigo vaa fora do bispado 
a viuer ou estar ou romaria, sem carta 
de missoria» (C); «non podem ouuir 
penitençias fora dos bispados dõde lhes 
he dada ha liçença» (S); «andã ẽ caminho 
ou ẽ negoçios fora de suas casas» (S); 
«ou dormir com molher dordem fora 
de egreia sagrada» (TC); «porque som 
fora de nos» (VC); «e sairas fora de 
casa» (HV); «logo as lançem fora de 
suas casas» (C).

forado, subs. O mesmo que furado. 
Formas: forado (VC, 1). Contexto: 
«Mas sera feito em ella huũ forado per 
que poderam scapar liures» (VC).

foramento, subs. O mesmo que aforamento. 
Formas: foramento (VC, 1). Contexto: 
«por que do seu cõprimẽto reçebã todos 
os catiuos foramento» (VC).

forasteiro, subs. (segundo uns, do lat. 
forasteriu-m; segundo outros, do catalão 
foraster pelo castelhano forastero). 
Aquele que é de fora; estrangeiro. 
Formas: forasteiros (EE, 1). Contexto: 
«non seer aquy çidadaãos mas hospedes 
e forasteiros» (EE).

força, subs. (do lat. medieval fortia-m, este 
do adj. fortis). Poder; impulso; violência; 
brutalidade; estupro. Formas: força (S, 
53; TC, 4; VC, 171; HV, 4; C, 1; EE, 23); 
forças (S, 6; VC, 75; EE, 7). Contextos: 
«e as que estan ẽ ella ẽ garda por força ou 
por furto» (S); «fazer força as molheres 
aĩda que seiã solteiras» (TC); «porque 
major força se fazia no corregimẽto 
spiritual que no material» (VC); «tomou 
o castello por força» (HV); «tomã o 
alheo per força» (HV); «E fazee os 

emtrar por força» (EE); «e rrouban e 
fazẽ forças» (S); «que todas tuas forças 
o seruã e se despendã em elle» (VC); 
«gasta as forças de seu corpo» (EE).

forca ,  subs. (do lat.  furca-m ,  pau 
biforcado). Instrumento de execução 
da pena de morte; patíbulo; forquilha. 
Formas: forca (VC, 13); forcas (VC, 
3); forqua (VC, 4; EE, 1). Contextos: 
«E onde matauam os que furtauam e os 
puynham em a forca» (VC); «mas ajnda 
he cõpridoiro de teer forca onde sejã 
pugnidos os malfeitores» (VC); «e os 
tirarem das forcas» (VC); «Cuja forqua 
sera em sua maão vintillabro que quer 
dizer forqua ou paa. e he huũ stormento 
que os alimpadores das meses teem nas 
eyras com que alleuantam ao vento o 
pam debulhado» (VC); «per esta forqua 
e paa o juyzo de deus que aparta os boõs 
dos maaos» (VC); «foy Christo sem 
culpa, chantado na forqua da cruz» (EE).

forçadamente, adv. (de forçado + -mente). 
À força; obrigatoriamente. Formas: 
forçadamente (VC, 1); forçadamẽte (VC, 
4). Contextos: «E forçadamente elles 
ouuerã dar testimunho» (VC); «cousas 
que algũa ora forçadamẽte auemos 
de leixar» (VC); «todollos mortos 
forçadamẽte resurgirõ» (VC).

forçar, vb. (de força + -ar). Violentar; 
obrigar; constranger. Formas: auer 
forçado (VC, 1); era forçado (VC, 2; EE, 
1); era lhe forçado (VC, 1); for forçado 
(VC, 1); fora forçado (VC, 1); força 
(EE, 1); forçã (EE, 2); forçada (VC, 3; 
EE, 2); forçado (VC, 10; EE, 4); forçado 
era (VC, 2); forçado es (VC, 1); forçado 
he (S, 1; VC, 6); forçados (VC, 2; EE, 
1); forçam (EE, 1); forçando (VC, 3); 
forçando te (VC, 1); forçar (S, 2; TC, 1; 
VC, 2; C, 2); forçara (VC, 1); forçarem 
(C, 1); forçarlhe (S, 1); forçarnos (EE, 
1); forçaromno (VC, 1; EE, 1); forçarõno 
(EE, 1); forçase (S, 1); forçaua (VC, 2); 
forçe (VC, 3); forçey (VC, 1); forçou 
(VC, 2; EE, 1); fosse forçado (VC, 2); 
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fossem forçados (EE, 2); foy forçada (S, 
1); foy forçado (VC, 2); he forçada (VC, 
1; EE, 1); he forçado (S, 1; VC, 13; EE, 
2); seer forçados (VC, 1); seeria forçada 
(VC, 1); seja forçado (VC, 2); sejaaes 
forçados (EE, 1); sera forçado (VC, 2); 
sõ forçados (VC, 1). Contextos: «Onde 
se os ricos as quiserẽ auer forçado 
he que as comprẽ» (VC); «começou 
Jhesu de mostrar a seus discipollos que 
lhes era forçado yr a Jherusalẽ soffrer 
muytas cousas» (EE); «e ante que 
cheguasse a Gallilea era lhe forçado 
que passasse per o regno de Samaria» 
(VC); «e for forçado de neguar Christo» 
(VC); «porque era velho fora forçado 
de sayr cedo deste mundo» (VC); «ha 
neçesidade que nos força obrar melhor» 
(EE); «Os males que aqui nos apertam, 
nos forçã hyr a deus» (EE); «Nom he 
necessidade forçada» (EE); «e por isto 
mostra elle seer vijndo forçado em sua 
gabança» (EE); «E o regno dos ceeos 
he esbulhado e forçado per aquelles que 
fazẽ peendẽça os quaaes som forçadores» 
(VC); «quando alguũ forçado de medo 
toma outra» (EE); «e que forçado era de 
Christo creçer per fama e per autoridade» 
(VC); «tam forçado es para justifficar» 
(VC); «Ho terçeiro que en vẽdendo 
e comprando forçado he de ẽganar e 
poucas vezes se pode fazer sen pecado» 
(S); «por temor da ley atados e forçados» 
(EE); «vos forçam a circũçidar» (EE); 
«e por tãto nom cõstrãgendo nem 
forçando per neeçessidade» (VC); 
«e forçando te soomẽte de mudar e 
tornar teu coraçõ» (VC); «Recos he 
forçar molher uirgem» (TC); «e se os 
nõ forçara rijamẽte a fame nõ fezerõ 
aquesto de colher e comer as spiguas» 
(VC); «e de que os assy esbulharem, 
forçarem e embargarẽ ou roubarem» 
(C); «ja nõ pode forçarnos a peccar» 
(EE); «forçaromno trauãdo delles com 
as maãos» (VC); «(E forçarõno) .s. 
affincadamente lhe rogarom desejãdo 

ainda de o ouuir» (EE); «como se a 
forçase en outra maneyra e se nõ se 
casasse com ella» (S); «a hidade grande 
e vilhiçe o forçaua que morresse ja» 
(VC); «Nom ha hy neçessidade algũa 
que forçe os coraçoões seer maaos» 
(VC); «nẽ vos forçey por tal que a causa 
da vossa saluaçõ nõ fosse per causa de 
neeçessidade e forçada» (VC); «Christo 
forçou a Paullo o qual deitado ẽ terra 
e perdida a vista se cõuerteo» (EE); 
«ajnda que te fosse forçado andar mais» 
(VC); «fossem forçados pregũtar» (EE); 
«Ca aynda que a vontade foy forçada, 
vontade foy» (S); «foy forçado que os 
apostollos a trouuessem a casa em os 
braços mea morta» (VC); «E he forçada, 
mas ha pẽna em a presente vida he 
voluntaria e meritoria» (EE); «como 
he forçado nõ temeria» (S); «star pera 
morte e seer forçados dos vicios e de 
pecados mortaaes» (VC); «e nom seeria 
forçada de britar o voto da virgindade» 
(VC); «por tal que per constrãgimẽto 
da sua mingoa e necessidade lhe seja 
forçado de se tornar sempre a deus» 
(VC); «Como quẽ diz non aguardees 
que sejaaes forçados» (EE); «ao homẽ 
a que poseres grãde carrego de peẽdẽça 
sera forçado ou de nõ a reçeber ou de nõ 
curar della» (VC); «outros sõ forçados 
ou ẽpuxados que entrẽ» (VC).

forçosamente, adv. (de forçoso + -mente). 
À força; necessariamente. Formas: 
forçosamẽte (VC, 3; EE, 1). Contextos: 
«caua o corpo e forçosamẽte lhe 
arranca a alma» (VC); «e que derribã 
forçosamẽte os vicios aos quaaes o 
senhor se mostra ameude» (VC); «nõ 
forçosamẽte procurados» (EE).

forçoso, subs., adj. (do lat. medieval 
fortiosus, a, um). Inevitável; forte. 
Formas: forçosa (VC, 2); forçosas 
(VC, 1); forçoso (VC, 2); forçosos 
(VC, 1). Contextos: «e como veer a 
contrariedade de tẽptaçõ algũa forçosa 
sobrepojando e vencẽdo o medo e temor 
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filhẽ e ajam soportamẽto em a paixõ» 
(VC); «e porque nos tã forçosa oraçõ nõ 
podemos fazer» (VC); «e seer retheudo 
e preso per mãaos forçosas e violentas» 
(VC); «porque o diaboo nom foy tam 
forçoso ao primeiro homẽ que o tirasse 
pera sy» (VC); «per senhorio forçoso e 
per cobijça de poderio» (VC); «mas os 
forçosos estes roubã o regno dos ceeos» 
(VC).

forjar, vb. (de forja + -ar; forja, do lat. 
fabrica-m pelo francês forge). Trabalhar 
na forja; fabricar. Formas: forjadas (VC, 
1); forjes (VC, 1). Contextos: «ca nom 
eram ajnda forjadas sobre a bigorna da 
cruz nem tẽperadas do meu sangue» 
(VC); «Mas guarda te que tu nom forjes 
os crauos da cruz de Christo» (VC).

forma ,  subs .  (do  la t .  forma-m ) . 
Configuração física dos seres e dos 
objetos; figura; aspeto. Formas: fforma 
(S, 3); forma (SG, 1; S, 83; VC, 164; 
HV, 1; C, 20; EE, 26); formas (VC, 1). 
Contextos: «E ha fforma da asoluiçom 
he esta» (S); «acharam ho trelado desta 
bulla de verbo a verbo em publica 
forma» (SG); «E en asoluyçon deuelhe 
gardar a forma que sse guarda no 
que esta vyuo» (S); «e toda a forma e 
semelhãça da tua paixõ. apegua tu ao 
teu seruo pequeno» (VC); «E logo foy 
feita a execuçõ na forma que a sentença 
vinha ordenado» (HV); «de qual quer 
forma e calidade que seja» (C); «Porẽ 
se pregunta aqui que tal seja a forma da 
absoluçom dos pecados» (EE); «O qual 
como fosse em forma de deos» (EE); «e 
em cadahuũa das partes delle se veem e 
demostra jnteiramente aquellas formas 
meesmas» (VC).

formador, subs. (do lat. formatore-m). 
O que dá forma a. Formas: formador 
(VC, 1). Contexto: «por tal que per esto 
satisfaça ao seu fazedor e formador» 
(VC).

formal, adj. (do lat. formale-m). Real; 
evidente; explícito. Formas: formal 

(VC, 1). Contexto: «a terçeira segũdo 
a causa formal .s. que seja amado per 
ordenãça de vida» (VC).

formalmente, adv. (de formal + -mente). 
De modo formal. Formas: formalmente 
(EE, 1); formalmẽte (S, 1; VC, 2). 
Contextos: «(no qual ha luxuria) non 
formalmente mas he causador de luxuria 
na obra» (EE); «E assy o pecado original 
he en alma e na carne como em materia e 
originalmẽte na alma formalmẽte como 
em subjecto» (S); «E assy formalmẽte 
e perfeito he aly huũ sacramento e nõ 
mais» (VC).

formar, vb. (do lat. formare). Dar forma a; 
organizar; modelar; conceber; elaborar. 
Formas: era formada (VC, 1); es 
formado (VC, 1); foi formado (EE, 1); 
for formada (VC, 1); fora formado (VC, 
1); formã (VC, 1); formaaes (VC, 1); 
formada (VC, 11; EE, 4); formadas (EE, 
1); formado (VC, 7; EE, 1); formãdome 
(EE, 1); formados (EE, 1); formam 
(EE, 1); formando (VC, 1; EE, 2); 
formandoas (S, 1); formar (VC, 4; EE, 
1); formara (VC, 3); formaste (VC, 2); 
formasteo (VC, 1); formauã (EE, 1); 
forme (VC, 2); formou (S, 1; VC, 3; 
EE, 1); foy formada (S, 1; VC, 8); foy 
formado (S, 1); he formada (VC, 2); he 
formado (S, 1; VC, 2); sam formadas 
(VC, 1); seendo formado (VC, 1); seja 
formado (EE, 1); sejam formadas (VC, 
1); somos formados (VC, 1; EE, 1); sseja 
formada (S, 1). Contextos: «esta ffe era 
formada de caridade» (VC); «segũdo 
aquello pera que es formado» (VC); 
«foi formado das purissimas gotas de 
sangue da benauẽturada virgen» (EE); 
«e por tãto quando aquesta resurrecçõ 
for formada per proposito de nõ tornar 
a recayr» (VC); «o qual em sesta feyra 
fora formado» (VC); «e todas aquestas 
cousas formã e acreçẽtam a nos plazer 
e fiuza» (VC); «vos sooes os que 
formaaes e pronunciaaes a pallaura» 
(VC); «Por fee e caridade formada» 
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(EE); «forõ de nouo formadas» (EE); 
«foy o corpo de Jhesu diuinalmente 
formado e posta alma em elle» (EE); «E 
agora diz o senhor formãdome do ventre 
pera que o sirua» (EE); «ou por virtude 
diuina de nouo formados» (EE); «por 
ysto as horaçoões da ygreja ẽ a fym se 
formam em ho nome de Christo» (EE); 
«e formando huũ tal sillogismo» (VC); 
«ffazendoas e formandoas e criandoas 
ssegundo natura» (S); «ensina a tua 
alma formar a boca cõcordante aa boca 
de Christo» (VC); «por tal que per 
aquella sabedoria per que deus o mũdo 
formara fosse feita a repairaçõ» (VC); 
«cõ a qual me criaste e formaste de 
limo da terra» (VC); «e formasteo per 
semelhauel ymagem» (VC); «E porem 
formauã suas demandas em ho nome 
de Jhesu» (EE); «forme o homẽ em sua 
voontade hũa jmagẽ de Christo» (VC); 
«O que me formou folgou na minha 
morada» (EE); «Dextera, por elle efecto 
da obra de toda criatura por que por 
elle foy formada» (S); «o corpo vnido 
e ajuntado a diuindade foy formado 
dos sangues limpos e purus da virgem 
Maria» (S); «assy como aquella que he 
vnida. e ao spiritu sancto assi como ao 
obrador de que he formada» (VC); «da 
qual ho corpo do homẽ he formado no 
ventre de sua madre» (S); «as orações 
da jgreja se fijm sam formadas em nome 
de Christo» (VC); «a qual palaura se 
diz per latim (auete) seendo formado 
aqueste nome de Eua» (VC); «os quaaes 
outra vez desejo parir atee que Christo 
seja formado em vos» (EE); «Quaaes 
quer outras pallauras que nos digamos e 
sejam formadas do desejo e voontade» 
(VC); «ha ymagẽ de deos cuja semelhãça 
somos formados se faz disforme ẽ nos 
pello pecado» (EE); «A segunda que 
sseja formada em caridade» (S).

formentado ,  adj .  O  mesmo que 
fermentado. Formas: formentado (VC, 
1); formentados (VC, 1); formẽtado 

(VC, 1). Contextos: «o dicto pã do 
pã formentado ou leuedo» (VC); 
«dous paães de auea ou pam leuados e 
formentados» (VC); «e nõ de pam leuedo 
ou formẽtado» (VC).

formento, subs. O mesmo que fermento. 
Formas: formento (S, 2; VC, 13; EE, 
5); formẽto (S, 4; VC, 22; EE, 10). 
Contextos: «E ha hostia deue seer 
rredonda e de pam de trijgo e feyta 
con augua pura e sen formento nẽ 
leuedadura» (S); «da maa doctrina a qual 
ha a maneira do formento se mostra e 
finge auer sustancia de pam verdadeiro» 
(VC); «Guardaay vos do formento dos 
phariseus e saduçeos» (EE); «duuidaria 
alguũ se en este pan ouuesse formẽto 
ou leuadura se seria sacramento» (S); 
«e entẽdiã a palaura do senhor por o pã 
do formẽto quanto aa letera» (VC); «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).

formezinha, subs. (de forma + -zinha). O 
mesmo que formazinha: pequena forma. 
Formas: formezinha (VC, 1). Contexto: 
«Em esta formezinha de oraçõ he breue 
e de poucas palauras» (VC).

formiga, subs. (do lat. formica-m). Inseto 
da família dos formicídeos. Formas: 
formiga (S, 1; VC, 1); formigua (VC, 
1). Contextos: «Ca aynda a formiga, que 
he pequena, achega no veraão pera que 
coma ẽ ho jnuerno» (S); «Porque pois. tu 
formiga. argueyro. cijza. e poo. e faisca. 
pedes vingança e retardas de perdoares» 
(VC); «he fraco como formigua» (VC).

fornaça, subs. (do adj. lat. fornacea-m, 
feminino de fornaceus, este de fornax, 
acis, forno). Fornalha. Formas: fornaça 
(VC, 6). Contextos: «estando ajnda na 
fornaça ardẽte na payxom» (VC); «e em 
a terra apareçeo hũa fornaça acçessa com 
muytas serpentes» (VC); «pedindo com 
afficado desejo que fossem lançados em 
a fornaça» (VC); «jazer muytos ãnos em 
hũa fornaça de fogo ardẽte» (VC).
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fornalha, subs. (de fornacula-m, dimi-
nutivo de fornax, acis, forno). Forno 
grande próprio para derreter ou moldar 
metais. Formas: fornalha (VC, 5; EE, 
3). Contextos: «elle açẽde a fornalha 
em que padeça» (VC); «e tractã a morte 
em a fornalha da auareza» (VC); «o 
ouro lãçado na fornalha nom se piora» 
(EE); «como ho ouro na fornalha os 
prouou» (VC).

fornazinho, subs. (de fornízio + -inho). 
O mesmo que fornizinho: fornicador; 
adúltero. Formas: fornazinho (VC, 1). 
Contexto: «E outras vezes guarguãtam 
e beberrã. E per vezes fornazinho: 
arrenegador e enguanador do poboo» 
(VC).

fornecer, vb. (de fornir+ -ecer). Dar 
ou tomar posse de; prover; abastecer. 
Formas: forneçe (VC, 1); fornecidas 
(VC, 1). Contextos: «e assi se frutifica e 
forneçe cõtra os vicios» (VC); «porque 
som armados per a consiraçõ daquestas 
cousas. e per virtudes fornecidas» (VC).

fornicação, subs. (do lat. fornicatione-m). 
Pecado da carne; ato sexual. Formas: 
ffornicaçom (S, 1); fornicaçã (C, 1; 
EE, 2); fornicaçam (C, 2); fornicaçõ (S, 
12; TC, 1; VC, 5; C, 1); fornicaçõees 
(S, 1); fornicaçom (S, 15; VC, 3; EE, 
5); fornicaçon (S, 7); fornycaçom 
(S, 1). Contextos: «esta molher que 
aja conheçydo por ffornicaçom sse 
sserya comadre» (S); «fornicaçã, que 
he cõ molher solteira» (C); «O sexto 
mandamento he nõ faras fornicaçam» 
(C); «aynda que sseja por fornicaçõ ou 
por adulterio» (S); «O segũdo modo de 
fornicaçõ he: fazer força as molheres 
aĩda que seiã solteiras» (TC); «o qual 
nũqua a leixa se nõ per fornicaçõ de 
pecado» (VC); «cometen adulterios 
e fornicaçõees» (S); «e yso mesmo 
pella fornicaçom» (S); «por aazo da 
fornicaçom» (VC); «nem cometamos 
fornicaçom  como alguũs del les 
fornicarom» (EE); «E se ha fornicaçon 

foy ante dos esposoyros» (S); «que 
faça penitençia de perjuro, fornycaçom, 
adulterio e dos outros pecados» (S).

fornicador, subs. (do lat. fornicatore-m). 
Aquele que fornica. Formas: fornicador 
(S, 2; VC, 1); fornicadores (S, 1). 
Contextos: «E esto se ẽtẽde do que 
cometer este pecado publicamente e 
for publico fornicador» (S); «cruel, 
omeçida, fornicador, ladrom, mẽtiroso» 
(S); «e o julgasse por fornicador» 
(VC); «excomũgados e homeçidas e 
fornicadores e ydolatres» (S).

fornicar, vb. (do lat. fornicare). Copular; 
ter relações sexuais. Formas: fornicarõ 
(TC, 3; EE, 1); fornicarom (EE, 1). 
Contextos: «E os reys da terra fornicarõ 
cõ ela» (TC); «por semelhante fornicarõ 
cõ as madianitas cõtra o mãdamento 
do senhor» (EE); «nem cometamos 
fornicaçom como alguũs del les 
fornicarom» (EE).

fornício, subs. O mesmo que fornízio. 
Formas: fornicio (TC, 7; VC, 1). 
Contextos: «asy como quãdo homẽ faz 
fornicio e o faz em dia de domĩgo ou 
doutro sãcto» (TC); «e porẽ queria per 
sua maneira ou industria trazer aquella 
moça a fazer fornicio» (VC).

fornigação, subs. O mesmo que fornicação. 
Formas: fornigaçõ (VC, 4); forniguaçõ 
(VC, 2). Contextos: «que por cousa de 
fornigaçõ soomẽte deuia seer leixada a 
molher» (VC); «A fornigaçõ pois soo 
põe o senhor por causa de apartamento 
do matrimonio» (VC); «A molher que sta 
ençarrada em sua casa ligeyramẽte caae 
em pecado de forniguaçõ» (VC); «teẽ 
por os mais graues assi como forniguaçõ 
e çugidade ou luxuria» (VC).

fornigador ,  subs .  O mesmo que 
fornicador. Formas: fornigado[r] (VC, 
1); forniguadores (VC, 2); fornjgador 
(VC, 1). Contextos: «se o marido 
fornigado[r] ouuer de seer tijdo e 
soportado da sua molher» (VC); «E se 
eu cobiçar ajnda que mais nõ faça eu 
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serey cõ os forniguadores» (VC); «Ex 
que foaão he homecido ou fornjgador 
ou faz adulterio» (VC).

fornigar, vb. O mesmo que fornicar. 
Formas: forniga (VC, 1); fornigã 
(TC, 1); fornigar (TC, 3; VC, 1); 
fornigaras (TC, 5; VC, 3); fornigarees 
(VC, 1); fornigasses (TC, 1); fornigou 
(TC, 4; VC, 1); furnigasti (TC, 1). 
Contextos: «este tal forniga e nõ busca 
fructo spiritual» (VC); «bẽ podemos 
logo dizer que estes fornigã cõ a sãta 
igreia» (TC); «e que merito seria ao 
religioso que esta ẽçerrado e nõ pode 
fornigar polo ẽcerramẽto» (TC); «ou se 
fornigar spiritualmẽte desemparando e 
leixando a ffe» (VC); «Seguese o sexto 
mandamento, scilicet, nom fornigaras» 
(TC); «ouuistes que foy dicto aos 
antijgos. nõ fornigarees» (VC); «Quẽ 
te mãdou que nom fornigasses» (TC); 
«da lhe pregũte se fornigou con manceba 
solteira se com casada» (TC); «aquelle 
que vijr a molher para a cobiçar ja 
fornigou em seu coraçom» (VC); «e se 
te mãdou que nõ furtases furtasti e nõ 
furnigasti pecasti» (TC).

forniqueira, subs. (de fornicar + -eira). 
Mulher adúltera; fornicadora. Formas: 
forniqueira (TC, 3); forniqueyra (TC, 
1). Contextos: «Ey aqui a grãde 
forniqueira que no seu grãde fornizio 
cõrrõpeo a terra» (TC); «Ey aqui a grãde 
forniqueira que eno seu grande fornicio 
cõrrõpeo a terra» (TC); «asy como faz 
a maa molher que leixa seu esposo ou 
marido e se uay cõ outro he chamada 
adulterinha, e forniqueira» (TC); «E a 
grãde forniqueyra que eno seu grãde 
fornicio cõrrõpeo a terra» (TC).

fornir, vb. (do lat. medieval fornire). 
Prover; suprir; robusceter. Formas: 
era fornida (VC, 1); fornidos (VC, 
2). Contextos: «Cuja vida outrosy 
he comparada aa torre de Dauid que 
era fornida de mill scudos que tijnha 
dependurados» (VC); «por tal que stando 

vestidos ou fornidos doutras vestiduras 
nõ ajamos o temor deuudo das cousas e 
tẽpos que sam por vijnr» (VC); «somos 
bẽ vestidos e fornidos» (VC).

fornízio, subs. (do lat. medieval forniciu-m, 
este de fornix, icis, arco). Fornicação; 
coito; relação sexual. Formas: fornizio 
(TC, 10; VC, 10; EE, 1); fornizios 
(TC, 1; EE, 1). Contextos: «Item todo 
homẽ que faz fornizio com besta deue 
ieiũar duas coresmas a pam e agoa» 
(TC); «Se fez fornizio cõ solteyra» 
(TC); «nõ teẽ tempo nem aazo de se 
dar a fornizio» (VC); «Per longo tempo 
fezeste fornizio: arredate do huso do 
casamẽto que he licito» (VC); «ẽ duas 
maneiras sõ os fornizios: huũ corporal 
e outro spritual» (TC); «do coraçõ saãe 
os maaos penssamentos homizios, e 
adulterios fornizios, falssos furtos» (EE).

fornizo, subs. O mesmo que fornízio. 
Formas: fornizo (EE, 1). Contexto: 
«Non faras fornizo» (EE).

forno, subs. (do lat. furnu-m). Construção 
de pedra ou tijolo aquecida a lenha 
ou outro combustível para cozinhar 
alimentos, cozer objetos de barro ou 
derreter e moldar metais. Formas: 
forno (VC, 3; EE, 3); fornos (VC, 1; 
C, 3). Contextos: «mas foy na cruz 
cozido asi como em forno» (VC); «e de 
manhaã sera metido no forno» (VC); 
«deytallosham no forno do fogo» (EE); 
«em algũas terras em logo de lenha 
husam de aqueentar os fornos cõ palha» 
(VC); «Fornos de pam cadimos, quorẽta 
reaes. Fornos de telha tres moyos. 
Fornos de caal outro tanto quanto valler 
os ditos tres moyos» (C).

foro, subs. (do lat. foru-m). Imposto que 
o senhor de uma terra tinha direito de 
receber; direito; privilégio. Formas: 
fforo (S, 1); foro (S, 2; VC, 1; C, 3; EE, 
4); foros (TC, 1; C, 1; EE, 1). Contextos: 
«e nom ẽbarga custume nen fforo nen 
estatuto» (S); «e segũdo ho foro julga 
fasta ho septimo graao» (S); «deuemos 
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ao nosso rey foro ou pensam de ffe e de 
justiça» (VC); «reçebiã o foro das duas 
moedas» (EE); «os reys e os senhores 
que usurpã as dizimas ou as cousas 
alheas ou os que poẽ ẽpusições e foros ẽ 
suas terras que sõ cõtra o dereito» (TC); 
«e assy os que nõ paguã dizimos e foros 
a quẽ sam obrigados» (C); «e quantos 
foros podessem dar aa sua gloria» (EE).

forquilha, subs. (do castelhano horquilha, 
este de forca). Alfaia agrícola com três 
dentes de madeira ou metal. Formas: 
forquilha (VC, 1). Contexto: «Quẽ nõ 
he auẽtoejado e alleuantado no aar cõ a 
paa ou forquilha da vaã gloria?» (VC).

forramento, subs. (de forrar + -mento). 
Ato ou efeito de forrar; forro. Formas: 
forramento (VC, 1); forramẽto (VC, 1). 
Contextos: «Este Johane era vestido de 
huũ soo lenço ou sodayro delguado e sem 
outro forramento» (VC); «e assi como 
aquelles que erã liures nõ auiã mester 
forramẽto nẽ falsa liberdade» (VC).

forrar, vb. (do lat. medieval forrare). Pôr 
forro a; proteger. Formas: forramos 
(VC, 1). Contexto: «mas nos agora 
fazemos as vestiduras faldradas. e 
conpridas. e ajnda as forramos e dellas 
preguamos e colhemos e metemos nas 
arcas» (VC).

fortaleza ,  subs.  (do lat.  medieval 
fortalitia-m, pelo provençal fortaleza). 
Qualidade do que é forte; robustez; praça 
fortificada; castelo. Formas: fortaleza 
(VC, 4); fortalleza (VC, 13). Contextos: 
«(Emuiado ergo he o angeo Gabriel) que 
he chamado fortaleza de deus» (VC); 
«per a fortaleza mereçemos auer a graça 
de deus» (VC); «Fatigado ou cansado he 
o senhor segundo a carne da fortalleza do 
qual nos auemos ho esforço» (VC); «por 
tal que auẽdo nos enueja da sua fortalleza 
possamos outrossy guaançar cõ aquella 
as suas coroas» (VC).

fortamente, adv. O mesmo que fortemente. 
Formas: fortamẽte (VC, 1). Contexto: 
«e o homẽ de que deuia seer conhoçido 

erra mais fortamẽte» (VC).
forte, subs., adj. (do lat. forte-m). Que 

ou aquele que tem força ou robustez; 
valente. Formas: forte (S, 12; VC, 
153; HV, 10; EE, 10); fortes (S, 2; VC, 
49; HV, 1; EE, 4). Contextos: «todo 
homẽ por forte que seja poderia auer 
medo ẽ tal caso» (S); «Sey forte e nõ 
tomes noio por tã pouco» (TC); «e elle 
scolheo o mais forte e tẽpo de perigoo» 
(VC); «nos teemus boa çidade e forte 
e bẽ guarneçida» (HV); «a prisom 
forte e a dilligẽte guarda lhe auia 
causado ymaginaçõ de seer ĩpossiuel 
elle escapar» (EE); «ssaluo sse fossem 
muy fortes e euidẽtes sinaees» (S); «por 
fazer a nos fortes e poderosos para as 
booas obras» (VC); «Per a confirmaçom 
stremam os fortes dos fracos» (VC); 
«fazer derrador do muro grandes vallas 
e fortes e bẽ largas» (HV); «resistide 
fortes na ffe» (EE).

forteleza, subs. O mesmo que fortaleza. 
Formas: fforteleza (S, 3); forteleza 
(S, 32; VC, 11; EE, 5); fortelezas (VC, 
1); fortelleza (S, 3; VC, 50; C, 1; EE, 
15); fortellezas (VC, 1). Contextos: «E 
estas som quoatro: prudençia, fforteleza, 
tenperança, justiça» (S); «Por a forteleza 
sofre as averssydades e males» (S); 
«e que a forteleza da ffe nom fosse 
enfraquida» (VC); «lãçãdote per a terra 
as torres e as mayores fortelezas e poẽdo 
per terra todos edifiçios» (VC); «Ho 
quarto don he fortelleza, da qual he dicto 
nas vertudes» (S); «da me fortelleza em 
a verdade da ffe» (VC); «a fortelleza do 
simprez he careyra do senhor» (EE); «a 
perseuerança he a força das fortellezas e 
acabamento das virtudes» (VC).

fortemente, adv. (de forte + -mente). Com 
força. Formas: fortemente (VC, 40; HV, 
1; EE, 3; RP, 1); fortemẽte (S, 3; VC, 
34; HV, 11; EE, 2). Contextos: «mas 
deuẽ de trilhar e calcar toda temptaçom 
fortemente» (VC); «a qual tijnha hũa 
muy grande enfermidade e fortemente» 
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(HV); «a luxuria mais fortemente lyga e 
mais ẽpacha as booas obras» (EE); «mais 
fortemente esperta a peçonha» (RP); a 
qual quer tentaçõ que vem rressistilla 
fortemẽte no começo» (S); «assi o 
diaboo mais fortemẽte abasteçe aquelle 
que tornou a caer em pecado» (VC); «E 
quando Pilatos ouuio estas palauras foy 
fortemẽte menẽcorio» (HV); «e aperta 
fortemẽte ao immijgo» (EE).

fortificar, vb. (do lat. fortificare). Dar 
força a; fortalecer; robustecer. Formas: 
fortifficar (VC, 1); fortifica (VC, 2); 
fortificados (VC, 3); fortificamos (VC, 
1); fortificar (VC, 1); fortificase (VC, 
2); fortificasse (VC, 2); fortificassem 
(VC, 1); fortificou (VC, 3); fortifique 
(VC, 1); foy fortificada (VC, 1); sejamos 
fortificados (VC, 1). Contextos: «e 
auẽdo de soportar o scãdallo da cruz 
quis primeiro fortifficar os coraçoões dos 
discipollos» (VC); «quartamẽte fortifica 
e esforça per dõ de fortelleza» (VC); 
«ajudados e cõfortados. fortificados e 
cõsollados» (VC); «se nõ que da sua 
duuida nos somos fora e nos fortificamos 
em a ffe» (VC); «podera logo fortificar 
aquelles que queria que preeguassem» 
(VC); «e fortificase outrossi a alma 
fiel cõ as auersidades e tribullações» 
(VC); «e fortificasse seus membros» 
(VC); «por tal que os feitos cellestriaaes 
fortificassem os discipollos em a ffe» 
(VC); «per elles cõfirmou ou fortificou 
as suas voõtades» (VC); «e porque os 
cõfirme e fortifique em memoria das 
cousas que lhes elle fallara» (VC); «A 
qual como foy filhada em sua maão logo 
foy fortificada e chea» (VC); «A terceira 
em esforço e fortalleza per que sejamos 
fortificados cõtra a queeda de frãqueza 
humanal» (VC).

fortivelmente, adv. (de furtível + -mente). 
De modo furtivo; clandestinamente. 
Formas: fortiuilmẽte (TC, 1). Contexto: 
«O .xxvi. he os que recebem ordeẽs 
fortiuilmẽte sẽ lecẽça de seu bispo» (TC).

fortoito, adj. (do lat. fortuitus, a, um). O 
mesmo que fortuito: casual. Formas: 
fortoyto (S, 1). Contexto: «por que os 
poderia derribar o vento ou cayr por 
outro casso fortoyto» (S).

fortuna, subs. (do lat. fortuna-m). Sorte; 
felicidade. Formas: fortuna (S, 3; 
VC, 6; EE, 5); fortunas (VC, 1; C, 1; 
EE, 1); furtuna (EE, 1). Contextos: 
«menospreçaste ou blasfemaste dos 
beẽs de natura ou de graça e de fortuna 
que ouueste de Deus» (S); «e outros 
que sõ amigos da fortuna» (VC); 
«(No mar.) de cossayros e de fortuna» 
(EE); «assi a virtude que se nõ mostra 
nas bẽauẽturanças logo se pareçe nas 
desauẽturanças ou fortunas» (VC); «ou 
em suas fortunas nõ tem paçiençia» (C); 
«cõ açoutes e cõ fortunas» (EE).

fouce, subs. (do lat. falce-m). O mesmo que 
foice: alfaia agrícola de lâmina recurva 
que serve para cortar. Formas: fouce 
(VC, 1); fouçe (VC, 3); fouçes (EE, 1). 
Contextos: «nom deuia alguem meter 
sua fouce na messe alhea» (VC); «e 
elles mudã a sua fouçe e lãçãna na messe 
alhea» (VC); «nom metẽdo fouçe nẽ 
vimdimadoira nẽ lançando fora o fructo» 
(VC); «Faram de seus cutellos relhas: e 
das lanças fouçes» (EE).

foucinha, subs. (de fouce + -inha). Fouce 
pequena que serve para ceifar. Formas: 
fouçinhas (VC, 1). Contexto: «tijnhã 
fouçinhas e pẽnas alleuãtadas e erõ 
alleuãtados na võtade pera as cousas de 
çima» (VC).

foutamente, adv. (de fouto + -mente). O 
mesmo que afoitamente: com afoiteza. 
Formas: foutamẽte (VC, 1). Contexto: 
«acustumaua de hir posar ameude e 
foutamẽte por amizade special» (VC).

fouto, adj. (do lat. fautus, a, um, part. 
passado de favere). O mesmo que afoito: 
ousado. Formas: fouto (VC, 1); foutos 
(VC, 1). Contexto: «De saber he que 
nẽhuũ priguiçoso he fouto e seguro da 
conta desta reçepta» (VC); «som seguros 
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e foutos do dyaboo» (VC).
fraco, subs., adj. (do lat. flaccus, a, um). 

Débil; sem forças. Formas: ffraca (S, 
1); fraca (S, 4; VC, 26; EE, 2); fracas 
(VC, 8); fraco (S, 2; TC, 1; VC, 38; 
HV, 1; RP, 2); fracos (S, 4; VC, 73; EE, 
5); fraquas (VC, 1); fraquos (VC, 1). 
Contextos: «ha minha natura humana 
he ffraca» (S); «e per carne se entẽde 
a geraçõ mais fraca» (VC); «tomou ha 
huũa proue e fraca neçia» (EE); «ouue 
doo e sentido das cousas molles e fracas 
ou mjngoadas» (VC); «nom sendo 
ẽfermo nen fraco» (S); «se he mãcebo 
se uelho se rico se pobre se he fraco ou 
rigo» (TC); «ou em alguũ muyto fraco» 
(RP); «se for muyto fraco emtom podera 
dormir» (RP); «non curan dos enfermos 
e fracos nem lhes dam meezynhas» (S); 
«Como se nos fossemos fracos» (EE); 
«chama os proues e fracos e çegos e 
os mãcos» (EE); «assi como pessoas 
fraquas sõ encaminhadas e regidas 
per os mayores seus» (VC); «E onde 
ha verdadeira e firme folguãça pera os 
fraquos e ẽfermos» (VC).

frade, subs. (do lat. fratre-m, irmão). 
Membro de uma ordem religiosa; 
monge. Formas: ffrades (S, 2); frade 
(S, 2; VC, 11; C, 4); frades (S, 9; VC, 6; 
C, 1). Contextos: «asi como os ffrades 
preegadores e mayores» (S); «E sse algũ 
se confesase a frade de San Françisco 
e lhe quisese dar dinheiro» (S); «Onde 
foy huũ frade que tanta deuaçõ auia aas 
festas principaaes de Christo e da virgem 
Maria» (VC); «que nehuum clerigo 
nem frade que nam tiuer cura dalmas 
nõ cante sem liçença» (C); «como os 
frades preegadores e menores podem 
ouuir comfissõees» (S); «que nehuã 
pessoa nam emtre nos mosteiros das 
freiras desta çidade, nẽ molheres nos 
dos frades» (C).

fragoso, adj. (do lat. fragosus, a, um). 
Pedregoso; cheio de pedras; difícil de 
atravessar. Formas: fragosa (VC, 1); 

fragoso (VC, 1); fragosos (VC, 1); 
fragosso (VC, 1); fragossos (VC, 1); 
fraguoso (VC, 1). Contextos: «quãdo 
o pastor anda per a carreira fragosa 
dos pecados» (VC); «porque se alguẽ 
mujto desejar hir a alguũ lugar aĩda que 
o caminho seja fragoso nõ o leixa de 
cõprir» (VC); «era forçado de fugir longa 
terra e per caminhos fragosos e nom 
sabidos» (VC); «he fragosso e grãde o 
camjnho» (VC); «Quando o pastor anda 
per lugares fragossos» (VC); «elle soo 
descendeo do mõte que era fraguoso» 
(VC).

fraire, subs. (do lat. fratre-m, irmão, 
pelo provençal fraire). O mesmo que 
freire: frade; monge. Formas: frayre 
(TC, 2); frayres (TC, 1). Contexto: 
«En todas estas cousas deue o clerigo 
ou frayre saber que homẽ he o que faz 
o pecado» (TC); «Asy como mandaua 
Sant Francisco a seus frayres que 
ouuesem casas de pedra e de lodo em 
que morasem» (TC).

frança, subs. (talvez do adj. lat. frondeus, 
a, um, coberto de folhas, este de frons, 
frondis, folhagem). Ramo alto de uma 
árvore; copa. Formas: frãças (VC, 1). 
Contexto: «e nas frãças mais altas das 
aruores por nos ensinar que aquelo que 
mais cõuẽ aa castidade he desprezar as 
cousas baixas terreaaes» (VC).

francelho, subs. (do cast. frailezillo, 
pequeno frade). Pequena ave de rapina. 
Formas: framcelho (TC, 1). Contexto: 
«nẽ o coruo nem o framcelho nem ho 
minhoto» (TC).

franco, subs., adj. (do frâncico *frank, 
livre, pelo lat. medieval francus, a, um). 
Livre. Formas: franca (VC, 1); franco 
(EE, 2); francos (VC, 1). Contextos: «e 
tal entrada he franca e graciosa» (VC); 
«o franco e ledo dador: ama deus» (EE); 
«nos todos ou seruos ou francos em 
Christo somos todos huũs» (VC).

franético, subs. O mesmo que frenético. 
Formas: franeticos (VC, 1). Contexto: 
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«e quaaes quer que semelhãtes cousas 
fazẽ som taaes como os franeticos que 
querẽ morder o phisico que os cura 
piedosamẽte» (VC).

frangainho, subs. (de frangão + -inho). 
Frango pequeno; pintainho. Formas: 
frangaynhos (EE, 2). Contextos: 
«Quantas vezes quis ajuntar teus filhos 
assy como a gallinha recolhe seus 
frangaynhos sob as aas» (EE); «Ca antre 
as outras aues a gallinha pareçe mais 
affeiçoada aa cõseruaçom e criamẽto dos 
seus frangaynhos» (EE).

frangão, subs. (de frango + -ão). Cria 
de galinha; pinto. Formas: frãgoões 
(EE, 1); frãgoõs (EE, 1); frãgõs (C, 1). 
Contextos: «Aquesta aue teen grande 
affeiçõ e amor a seus frãgoões» (EE); 
«O que da de comer aas alimarias do 
trabalho e aos frãgoõs dos coruos» (EE); 
«E per esta maneira se pagara o dizimo 
dos patos e galinhas e frãgõs e outras 
aves criadas aa mão» (C).

franqueado, adj. (do part. de franquear, 
este de franco + -ear). Libertado; 
desimpedido. Formas: frãqueado (VC, 
1); franqueados (VC, 1). Contextos: 
«he o temor em quanto nõ he frãqueado 
o homẽ e a hõrra» (VC); «As leys 
mũdanaaes revogã aquelles que 
sõ franqueados aa seruidom por a 
jngratidõ» (VC).

franqueza, subs. (de franco + -eza). 
Generosidade; sinceridade. Formas: 
franqueza (VC, 3; EE, 1); frãqueza 
(VC, 3; EE, 1). Contextos: «e as traz 
a franqueza da graça» (VC); «entra per 
a porta de franqueza per chamamento 
supernal» (VC); «ẽ obras de franqueza: 
e misericordia» (EE); «ao lume da 
verdade e do choro da seruidõ as leua ao 
regno da frãqueza» (VC); «nom ha pode 
nehuum percalçar, saluo pella frãqueza 
da misericordia de deus» (EE).

fraquecido, adj. (do part. de fraquecer, 
este de fraco+ -ecer). Enfraquecido; 
debilitado. Formas: fraqueçidas (VC, 

1). Contexto: «porque tã fraqueçidas 
stauã que nõ auiã algũa força» (VC).

fraqueza , subs. (de fraco + -eza). 
Debilidade; falta de forças. Formas: 
ffraqueza (S, 2); fraqueza (S, 14; TC, 1; 
VC, 128; HV, 1; EE, 8); fraquezas (VC, 
9; EE, 3). Contextos: «mas deixado a 
ffraqueza e a currupçom desta vida» 
(S); «Os pecados que se fazem por 
ygnorancia ou por fraqueza de ligeiro 
ssom perdoados» (S); «Item se alguũ 
for emfermo que nom possa receber 
a ostia com fraqueza partãna e dẽlhe 
della quanta poder receber» (TC); 
«quãto ham mayor conhoçimento da 
sua fraqueza. tanto som mais aguçosas 
e spertas no amor de deus» (VC); «mas 
polla fraqueza da natureza chorauã e auiã 
grande doo de seus filhos» (HV); «aos 
que peccã por fraqueza» (EE); «e outras 
fraquezas e infirmidades da carne» (VC); 
«deuemos sosteer as fraquezas dos 
emfermos» (EE).

fraternal ,  adj .  (do lat .  medieval 
fraternale-m). Próprio de irmãos; 
fraterno. Formas: fraternal (VC, 20; EE, 
1). Contextos: «demostram e ensinam 
ou louuam o amor fraternal» (VC); «e 
acarretẽ aa paz da voõtade e fraternal 
aquelles de que ham a gouernança» 
(VC); «nas suas epistollas se esforça 
jnclinar aos homeẽs ao amor fraternal» 
(EE).

fraternalmente, adv. (de fraternal + 
-mente). De modo fraternal. Formas: 
fraternalmente (VC, 1). Contexto: 
«de guisa que se nom quis emẽdar 
per correiçom fraternalmente que seja 
constrangido em juizo» (VC).

fraternidade, subs. (do lat. fraternitate-m). 
Laço de parentesco entre irmãos; união 
e harmonia entre companheiros, amigos 
e vizinhos. Formas: fraternidade (VC, 
1). Contexto: «aquella he verdadeyra 
fraternidade que honrra o seu jrmaão se 
o vee e deuoto e boo» (VC).

fraude, subs. (do lat. fraude-m). Engano; 



511Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

burla; dolo. Formas: fraude (S, 9; C, 1); 
fraudes (S, 1). Contextos: «empero se ho 
fezese cõ fraude pensando que por esto 
se parteria ho casamento» (S); «E por 
este mandamẽto sse defẽde toda usura e 
roubo e fraude e ẽgano» (S); «A septima 
he fraude e esta se faz em presença por 
palauras ẽganosas e indutiuas pera fazer 
dapno a outro o proueito a ssy» (S); 
«de huã parte a da outra nõ aja emgano 
nẽ fraude alguã» (C); «tyram dy ha 
semente e as soldadas dos seruidores 
e as cousas que fazẽ e outros fraudes e 
ẽganos» (VC).

fraudeloso, adj. (do lat. fraudulosus, a, um). 
O mesmo que frauduloso: fraudulento; 
enganoso. Formas: fraudelloso (C, 1). 
Contexto: «aos que cõ animo corrupto e 
fraudelloso se esforçã quebrãtalla» (C).

fraudulento, adj. (do lat. fraudulentus, 
a, um). Enganoso. Formas: fraudulẽta 
(VC, 1). Contexto: «tal elleiçõ he 
fraudulẽta e ẽguanosa» (VC).

frecheiro, subs. (de frecha + -eiro; frecha, 
do frâncico *fliukka, seta, pelo francês 
flèche). Atirador de flechas. Formas: 
frecheiros (HV, 1). Contexto: «pero 
leuarõ cõ siguo trinta mil frecheiros» 
(HV).

fregar, vb. (do lat. fricare). Esfregar; 
friccionar. Formas: ffreguar (VC, 1); 
freguando as (VC, 1). Contextos: «e 
começou de o ffreguar mansamente 
no ventre» (VC); «e debulhauã nas e 
freguando as cõ suas maãos. e comjã os 
graãos» (VC).

freguês, subs. (do lat. eclesiástico filiu 
eclesiae, filho da igreja). Membro de 
uma paróquia ou de uma povoação. 
Formas: fregueses (VC, 1). Contextos: 
«e quando os fregueses ou poboo nom se 
derrama nem lhe veem perijgo da fugida 
do pastor» (VC).

frei, subs. (de freire por apócope; freire, 
do lat. fratre-m, irmão, pelo provençal 
fraire). Frade; monge. Formas: frey (RP, 
1). Contexto: «E tralladado de latim em 

lingoagẽ per ho reuerẽdo padre frey Luys 
de Ras» (RP).

freiguês, subs. O mesmo que freguês. 
Formas: ffreiges (S, 1); freigeses (S, 1); 
freigues (C, 4; EE, 1); freigueses (S, 1; 
VC, 1; C, 33); freygues (TC, 2; VC, 4); 
freygueses (TC, 2; VC, 3). Contextos: 
«ho ssaçerdote parrochial que deu 
liçença a seu ffreiges aja poderyo de ho 
abssoluer ou de lha dar» (S); «quãdo 
o propio saçerdote da liçença a seus 
freigeses que se confesen ha outro» 
(S); «E asi mandamos que a nehuum 
freigues se nõ espere mays, que atee o 
dito dia de Pascoa» (C); «era parrochiano 
freigues do diaboo» (EE); «amoestar e 
apremer a seus parrocheanos e freigueses 
que as cõplam» (S); «porque auiã 
medo se o leixassem assi viuer e fazer 
taaes signaaes de perderẽ o lugar e os 
freigueses e deuotos que tijnhã» (VC); 
«que todo rector leea aos freigueses estas 
cõstituições» (C); «e se per uentura for 
escomungado per outro sacerdote cuio 
freygues era mandeo pera ele» (TC); «e 
outrosy se trage mal seus freygueses» 
(TC); «poendose ao perigoo de dar 
cõta das almas dos freygueses daquellas 
ygrejas dõde leuã as rendas e fructos» 
(VC).

freiguesia, subs. (de freiguês + -ia). 
O mesmo que freguesia: paróquia; 
povoação. Formas: freiguesia (C, 3); 
freiguesias (C, 2). Contextos: «logo as 
lançem fora de suas casas e vezinhança e 
freiguesia e nam tornem mays pera ellas» 
(C); «E requerindo que vaa na freiguesia 
fora da ygreja» (C); «por nõ estarem 
em tombo bem declarado per marcos e 
diuisoões os limites das freiguesias» (C); 
«quaes quer escomungados barregueiros 
pubricos que nas suas freiguesias ouuer» 
(C).

freiguisia, subs. O mesmo que freiguesia. 
Formas: freiguisias (C, 2). Contextos: 
«e bem assy os l imites de suas 
freiguisias tudo bem declarado per 
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marcos e diuisõoes» (C); «quaaes quer 
escomungados, barregueiros pubricos 
que nas suas freiguisias ouuer» (C).

freimático, adj. (do grego φλεγματικός, 
pelo lat. phlegmaticus, a, um). O mesmo 
que fleumático: impassível; tranquilo. 
Formas: freymatico (VC, 1). Contexto: 
«e se he pesado com madureza de siso 
dizẽ que he freymatico e pasayro» (VC).

freio, subs. (do lat. frenu-m). Peça de metal 
presa às rédeas de uma cavalgadura 
que serve para a conduzir e conter o 
andamento; impedimento. Formas: 
freeo (VC, 1; EE, 2); freeos (VC, 1); 
freo (VC, 10); freos (VC, 3); freyo (VC, 
1). Contextos: «pera perdoarmos aos 
outros ponhamos freeo e tẽperamento 
aa nossa sanha» (VC); «esta deffesa 
he huũ freeo cõ que ho senhor castiga 
aos maaos» (EE); «Aleuãtar e leuar o 
leito he correger e castigar a carne per 
freeos de cõsciẽcia» (VC); «este reten se 
com o freo do themor» (VC); «e mayor 
cuydado teemdes das vossas bestas e 
dos seus freos e guarnimẽtos que das 
miserias daquestes» (VC); «e de teer 
nos ha mais fortemẽte que todo freyo tal 
pẽssamento» (VC).

freira, subs. (feminino de freire). Mulher 
pertencente a uma ordem religiosa; 
monja. Formas: freira (S, 2; TC, 1; 
VC, 1); freiras (C, 3). Contextos: «que 
he de moça virgem ou de freira» (S); 
«pode seer freira ou casada ou cunhada» 
(TC); «e mayormẽte a freira e relligiosa 
raramẽte deue fallar» (VC); e posto 
que algũa das abadessas ou freiras 
estẽ doẽtes» (C); «Mas que guardem 
a clausura em quanto no mosteiro 
esteuerem como as mesmas freiras» (C).

fremosamente, adv. (de fremoso + -mente). 
O mesmo que formosamente: com 
formosura. Formas: fremosa mẽte 
(VC, 1); fremosamente (VC, 8; EE, 
1); fremosamẽte (VC, 3). Contextos: 
«os quaaes se diz fremosa mẽte que 
sam cõtados» (VC); «foy offereçida e 

figurada fremosamente per a mesa» (VC); 
«conuen pera saber assy fremosamente 
e assy bem sen cuydado» (EE); «E 
fremosamẽte diz e aquelle que he mayor 
desta casa» (VC).

fremosar, vb. (de fremoso + -ar). O mesmo 
que formosear: aformosear; tornar 
formoso; embelezar. Formas: fremosarẽ 
(VC, 1). Contexto: «e os lãçauã per 
o caminho por o fazerẽ chaão pera a 
besta e por o fremosarẽ som os sanctos 
cõfessores» (VC).

fremoso, subs., adj. (do lat. formosus, 
a, um). O mesmo que formoso: belo; 
perfeito. Formas: fremosa (TC, 1; VC, 
36; EE, 2); fremosas (S, 1; VC, 12); 
fremoso (VC, 40; EE, 1); fremosos (S, 1; 
VC, 8); fremossa (VC, 2); fremosso (VC, 
2). Contextos: «A .x. se era fremosa se 
fea» (TC); «como fara algũa cousa ou 
obra fremosa» (VC); «Aqueyxate minha 
amiga, pomba minha: fremosa minha 
e veem» (EE); «ho pescoço dereyto 
os olhos alçados e con vesteduras 
fremosas» (S); «Todas cousas que 
vees cõ teus olhos que sejã ellegãtes e 
fremosas» (VC); «por fazerẽ o caminho 
fremoso e emparamentado» (VC); «O 
que marauilhoso amor que ho emperador 
rico poderoso e fremoso sabio e terno» 
(EE); «trazẽdo çintas e bolsas e coitelos 
fremosos» (S); «que nõ seja destruyda e 
desfeita por muy ricos fremosos e fortes 
que sejã vistos» (VC); «E prouguese 
a deus que fossem assy grossos os 
religiosos ou fremosos de dẽtro como 
som de fora» (VC); «em a qual cousa 
se mostra fremossa doutrina» (VC); 
«Fremosso adiuinhamẽto ou demostraçõ 
da cousa que auia de vijnr foy que 
aquelle que auia de seer ensinador das 
gentes» (VC); «Aos justos cõpre e he 
fremosso o louuor» (VC).

fremosura, subs. (de fremoso + -ura). 
O mesmo que formosura: beleza. 
Formas: fremosura (S, 1; VC, 90; EE, 
8); fremosuras (VC, 1); fremusura (TC, 
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2; VC, 3). Contextos: «O quoarto que 
da ao omẽ fremosura spiritual e linpeza 
de dentro e de fora» (S); «nõ soomẽte cõ 
olho do corpo de fora a sua fremosura. 
mas com o olho da diuijndade» (VC); 
«os ẽduzimẽtos dos demonios e as 
fremosuras das cousas tẽporaaes» (VC); 
«Se das riquezas. Se da fremusura. Se do 
podrio» (TC); e a fremusura e grãdeza 
dos moymentos» (VC).

frenético, subs. (do grego φρενετικός, 
pelo lat. phreneticus, a, um). Delirante; 
agitado. Formas: frenetico (VC, 1); 
freneticos (VC, 1). Contextos: «Quãdo 
o phariseu fica vẽçido da sua pallaura 
e sentẽça entõ leua elle a corda cõ que 
se ẽforque como faz o frenetico» (VC): 
«oo cegueira dos judeus e sanha dos 
freneticos» (VC).

frenítico, subs. O mesmo que frenético. 
Formas: freniticos (S, 1). Contexto: 
«nõ ham descriçom pera auer desposiçõ 
em este sacramẽto nẽ aos freniticos nẽ 
aos loucos» (S).

frequentado, adj. (do part. de frequentar, 
este do lat. frequentare). Repetido. 
Formas: frequẽtadas (S, 1). Contexto: 
«som deuotas e mays frequẽtadas e 
vssadas que outra oraçõ alguũa» (S).

frequente, adj. (do lat. frequente-m). Que 
acontece muitas vezes; que se repete. 
Formas: frequẽte (S, 2). Contextos: 
«humilde, pura, fiel, frequẽte, clara» 
(S); «A quinta he que seja frequẽte» (S).

fresco, adj. (do frâncico *frisk, pelo lat. 
medieval friscus ou frescus, a, um). 
Um pouco frio; recente; que acabou de 
ser feito, preparado, colhido ou tirado. 
Formas: fresca (VC, 3; C, 1); frescas 
(VC, 1); fresco (VC, 1); frescos (VC, 1). 
Contextos: «por tal que tenha por bem 
nos allojar sobre a agoa da refecçom e 
fresca» (VC); «lançarã agua fresca pera 
se bẽzer ao domingo polla manhaã» (C); 
«em quanto as chagas da circũcisam 
dellas som frescas» (VC); «por tal que 
aquelle millagre tã fresco mostrasse que 

nõ morrera Christo por fraqueza nem 
enfirmidade» (VC); «ajnda que alguũs 
mortos fossem resusçitados ẽ quanto erã 
frescos» (VC).

fressura, subs. (do lat. medieval frixura-m, 
pelo francês fressure). Conjunto das 
vísceras de um animal. Formas: fressura 
(VC, 1). Contexto: «per as tripas e per as 
narizes e a fressura de deus e per outros 
mẽbros semelhãtes» (VC).

fresta, subs. (do lat. fenestra-m). Janela; 
abertura. Formas: freesta (VC, 1; HV, 
1); freestas (S, 1; VC, 3); fresta (RP, 
1); frestas (VC, 1; RP, 3). Contextos: 
«entom algũas vezes enuia alguũ ladrõ 
pequenino que cabe per alguũa freesta 
e entre aa casa» (VC); «era muj bem 
çarrada sem freesta e sem furaco» 
(HV); «por que som freestas da morte e 
rrayzes do pecado» (S); «e a boca porta 
e aos olhos e aas orelhas freestas» (VC); 
«teẽdo o rostro pera genela ou fresta» 
(RP); «que nõ ẽtre a elle algũa ora a 
morte per as frestas do sentido» (VC); 
«muytas vezes teer as frestas pera ho 
norte ou pera o leuante abertas» (RP).

frestra, subs. O mesmo que fresta. 
Formas: frestras (VC, 1). Contexto: 
«porque a morte entrou per as frestras 
dos olhos» (VC).

freuma, subs. O mesmo que fleuma. 
Formas: freuma (RP, 2). Contexto: 
«ajnda que pigmẽta purga o çerebro da 
freuma» (RP); «alimpe da freuma e lãça 
fora os maaos humores» (RP).

frialdade, subs. (do lat. frigiditate-m). 
Qualidade do que é frio; tempo frio; 
frieza; frigidez sexual. Formas: frialdade 
(S, 4; VC, 1; EE, 2). Contextos: «mas 
a frialdade que he no velho nom ẽbarga 
o matrimonio» (S); «E se o marido 
chegasse o embargo de frialdade e a 
molher o negasse, ella deue ser crijda 
porque he ẽ seu prejuyzo» (S); «O marfim 
por a sua aluura e frialdade significa 
a castidade da virgijndade» (VC); 
«escuridade, frialdade, e queẽtura» (EE); 
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«Porque os maaos infijndam[ente aja]m 
mais frialdade, queentura» (EE).

frieldade, subs. O mesmo que frialdade. 
Formas: frieldade (S, 1; VC, 5). 
Contextos: «E se por grande frieldade 
sse colhase o sangue no calez» (S); 
«ca por a frieldade da morte logo se 
qualha e se torna em putridom» (VC); 
«e o postumeiro sera em fogo contra a 
frieldade ou arefeeçimẽto da caridade» 
(VC); «e da augua sera tirada a frieldade 
congellãte» (VC).

frimeza, subs. O mesmo que firmeza. 
Formas: frimeza (S, 1). Contexto: 
«pella perseuerãça della na rogaçon e 
firmeza de sua ffe e deuaçõ» (EE).

frio, adj. (do lat. frigidus, a, um). Gelado; 
insensível; indiferente. Formas: fria 
(S, 1; VC, 12; EE, 4); frias (S, 1; VC, 
4); frijo (S, 1); frio (S, 9; TC, 1; VC, 
2); frios (S, 1; VC, 3; EE, 1); fryo (S, 1; 
VC, 1). Contextos: «he limpa e crara e 
fria» (S); «metido em augua fria» (VC); 
«estauamos frios em o amor de deos» 
(EE); «beber huũa taça de agua fria» 
(EE); «assy que todalas cousas que faz 
ssom frias» (S); «e as noctes longuas e 
frias» (VC); «Ca ho vinho he queẽte e 
humedo e ho vynagre he frijo e seco» 
(S); «amergulhou sob as agoas frias fez 
nossa saude e saluaçom ensinãdo» (VC); 
«ou elle era frio de natura ou malefycado 
perpetuo» (S); «Pequey em seendo tibo 
e frio no seruiço de Deus» (TC); «e nõ 
queiras assessegar desto se fores frio e 
seco» (VC); «asi como nos meninos ou 
nos que son frios de natura» (S); «nos 
somos muy feruẽtes ẽ as cousas terreaaes 
e muy frios em as celestriaaes» (VC); 
«porque todos estauamos frios em o 
amor de deos e do proximo» (EE); «E se 
o marido negar que nõ he fryo e dizesse 
que a conheçeo, deue ser crijdo» (S); 
«assy acaentã o coraçõ fryo» (VC).

frio 2, subs. (do lat. frigidu-m). Ausência 
de calor. Formas: frijo (VC, 1); frio 
(S, 1; VC, 31; EE, 4; RP, 1); fryo (VC, 

5; EE, 4). Contextos: «e por amor 
nosso em tempo de grande frijo» (VC); 
«esta nuu e padeçe frio por mingoa de 
vestiduras» (S); «e apertamento (de dẽtes 
por o frio.)» (VC); «e por lhe darem 
pẽna de star todo nuu ao frio e ao vento» 
(VC); «ora teemos frio, ora queentura» 
(EE); «e sente de bayxo de frio grãde 
quẽtẽtura» (RP); «e sente de bayxo de 
frio grãde quẽtẽtura» (RP); «E como 
Pedro arrefijdo per o fryo da infieldade 
se estaua acaentãdo aadefora» (VC); 
«A mudança pois das cousas .s. fryo e 
caentura» (VC); «Em muytos jeiuũs e 
fryo e nueza» (EE).

frito, adj. (do lat. frictus, a, um, part. 
passado de frigere). Que se fritou; 
frigido. Formas: fricto (S, 1). Contexto: 
«he pam sen leuedura e amassado e fricto 
cõ azeite» (S).

friúra, subs. (de frio + -ura). Estado do que 
é ou está frio; frialdade. Formas: friura 
(S, 2; VC, 2). Contextos: «O terçeiro 
que da graça e amanssa e quita a rrayz 
de pecar, a qual significa a friura da 
augua» (S); «e por sua friura nos esfria 
da quẽtura da cubiça» (S); «o feruor. e 
a friura a avõdança. e a fame» (VC); 
«porque ham vergonha que o sejã por 
remisam e friura do coraçõ» (VC).

frívolo, adj. (do lat. frivolus, a, um). 
Inútil; fútil. Formas: fryuollas (VC, 
1). Contexto: «aquelles que cõtã os 
louuores de deus. e as sãctas palauras. 
leixadas as vaãs e fryuollas e ouciosas» 
(VC).

frol, subs. O mesmo que flor. No Tratado 
de Confissom, aparece no sentido de 
período menstrual. Formas: frol (S, 1; 
TC, 1; VC, 14; EE, 6); froles (VC, 4; RP, 
1); froll (VC, 1). Contexto: «Flos, frol 
por que foy escolhido» (S); «A quarta 
se fez aquel pecado se nom como he 
custume de se fazer. Ou se andaua cada 
hũa desas molheres con sua frol porque 
este pecado he muyto graue» (TC); 
«como frol antre os lirios» (VC); «Sayra 
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verga da raiz de Jesse e a frol daquella 
sobira a ti» (EE); «A qual caaẽ as filhas 
e muchanse os froles» (VC); «canela, 
cuminhos, froles de heruas cheyrosas» 
(RP); «e per alguũ tẽpo star na froll 
dos falsos beẽs nõ seja depois abaxado 
açerca de deus» (VC).

frontal, subs. (do lat. frontale-m). Pano 
ou toalha que se coloca na parte da 
frente de um altar. Formas: frontaes 
(C, 1). Contexto: «E ysso mesmo 
ordenamos que todallas vestimentas 
brancas, frontaes, mantẽs daltar, cortinas 
se lauem duas vezes no anno» (C).

fronte, subs. (do lat. fronte-m). Testa. 
Formas: ffrõte (S, 1); fromtes (VC, 
1); fronte (S, 8; VC, 3; EE, 1); frontes 
(VC, 2; EE, 1); frõte (S, 4; VC, 3; EE, 
2); frõtes (VC, 2; EE, 2). Contextos: 
«O terçeyro he cruz que o saçerdote faz 
en ha ffrõte e en os pectos con oleo» 
(S); «Porque aquella cruz cõ que o 
dyaboo seria vençido auia elle de poer 
aos fiees em as fromtes» (VC); «e que 
seja a crisma posta na fronte» (S); «se 
for scripta aquella palaura na fronte 
daquelle paciẽte» (VC); «A confirmaçõ 
por ysso se poõe na fronte» (EE); «o 
senhor apegou e fez em as frontes dos 
que creem a sua cruz» (VC); «atee que 
assynemos os criados de nosso deus nas 
suas frontes» (EE); «faz o signal da cruz 
ẽ na frõte e en na boca e em os pectos» 
(S); «em tal modo que he posta na frõte 
dos reys e emperadores» (VC); «deuia 
seer posto nas frõtes dos reys» (VC); 
«tijnham o nome delle e de seu padre 
escriptos nas suas frõtes» (EE).

fronteira, subs., adj. (do francês frontière). 
A parte limítrofe de um território em 
relação a outro. Formas: fronteiras (EE, 
1); frõteiras (EE, 1); frõteyras (EE, 1). 
Contextos: «nas fronteiras de Zabulõ e 
Neptalim» (EE); «hũa molher chamada 
Cananea sayda daquellas frõteiras» 
(EE); «sayda daquellas frõteyras» (EE).

fror, subs. O mesmo que flor. Formas: 

fror (VC, 8); frores (VC, 7; EE, 2). 
Contextos: «e por tanto se chama todo 
.s. fror e fruito» (VC); «E assy como 
o fruito nom pareçe quando a fror 
emfloreçe ou enverdeçe» (VC); «a coor 
meesma das frores he a cobertura dellas» 
(EE); «as frores pareçeron em nossa 
terra» (EE).

frota, subs. (do germânico flotte, pelo lat. 
medieval flota-m). Conjunto de navios 
de guerra. Formas: frota (VC, 1). 
Contexto: «e porque tu o fazes cõ grande 
frota es chamado emperador» (VC).

frotificar, vb. O mesmo que fortificar. 
Formas: frotificar (VC, 1). Contexto: 
«e por corroborar e frotificar nossa 
fraqueza» (VC).

fructa, subs. (do lat. fructa, plural de 
fructus). O mesmo que fruta: frutos 
comestíveis. Formas: fructa (S, 2). 
Contextos: «A fructa desta aruore he 
destruyçon» (S); «ou se leuantan da mesa 
para trazer vianda ou fructa ou vinho e 
depois tornar a comer» (S).

fructificar, vb. O mesmo que frutificar. 
Formas: for fructificada (VC, 1); 
fructificam (VC, 2); fructificar (VC, 6); 
fructificaste (VC, 1). Contextos: «quãdo 
a alma for fructificada da parte de deus» 
(VC); «assi como as aruores passado o 
jnuerno fructificam e no stio se colhe 
o fruito» (VC); «E por esta maneira 
poderemos fructificar .s. se fezermos 
cousas cõtrairas aos pecados» (VC); 
«porque elle nõ da fructo em sy como a 
terra nẽ faz fructificar outrẽ assy como 
faz o sterco» (VC); «jnfijndas merçees 
e guallardoões guaãçaste e fructificaste» 
(VC).

fructo, subs. O mesmo que fruto. Formas: 
ffructo (S, 2); ffructos (S, 1); fructo (S, 
8; VC, 183; C, 1; EE, 5; RP, 1); fructos 
(S, 7; VC, 45; C, 5; EE, 1; RP, 1); fructu 
(VC, 1); fructus (S, 8; VC, 1; C, 8; EE, 
1). Contextos: «esta he penitemçia 
hacabada e perfeita e com ffructo» (S); 
«Ac datis, que quer dizer dos ffructos 
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das aruores» (S); «Fazee o fructo da 
pendẽça que seja digno» (S); «mas o 
seco e sem fructo som os pecadores 
e maaos» (VC); «todo ho fructo traz 
podridõ» (RP); «porque ouuesse elle e 
colhesse os fructos carnaaes daquelles 
que recebyã delle os spirituaaes» (VC); 
«Isso mesmo se euitẽ todos os fructos 
se nõ forẽ azedos» (RP); «e que geere 
e faça a ty fructu de vida» (VC); «os 
fructus delles» (EE); «e que em si e em 
seus subditos fezessem fructus de boas 
obras» (VC); «de todollos beẽs e fructus 
e rendas que forẽ achados» (C); «por 
alguũs beẽs do dãpno alheeo (os fructus 
delles.)» (EE).

fructuoso, adj. (do lat. fructuosus, a, 
um). O mesmo que frutuoso: frutífero; 
proveitoso; abundante. Formas: 
fructuosa (VC, 15); fructuosas (VC, 2); 
fructuoso (VC, 3). Contextos: «e que 
mais fructuosa seja ou proueitosa que 
esta» (VC); «e algũas sõ fructuosas e 
outras sẽ fruto» (VC); «seja feito mujto 
digno padre de amar este tempo que me 
fica fructuoso e sanctificado em a tua 
graça» (VC).

fruição, subs. (do lat. fruitione-m). Ato ou 
efeito de fruir; gozo. Formas: fruiçõ 
(VC, 6); fruyçã (VC, 1); fruyçõ (VC, 2); 
fruyçom (VC, 1). Contextos: «e fruiçõ 
que quer dizer husaras e te aproueitaras 
della a tua voõtade e teẽçõ» (VC); «em 
o dia da eternidade per fruyçã e husança 
bemauẽturada da gloria» (VC); «a alma 
de Christo fosse gloriosa per a visom 
clara e fruyçõ que auia da diuijndade» 
(VC); «e aquesta he chamada per 
alguũs aprehendimento. e per outros he 
chamada fruyçom» (VC).

fruir, vb. (do lat. vulgar *fruere, por frui). 
Desfrutar; usufruir; gozar. Formas: 
frue (VC, 1); fruir (VC, 2); fruyr (VC, 
1). Contextos: «e frue e husa dos 
principaaes beẽs do padre» (VC); «e 
vodas de husar ou fruir da bẽauenturança 
segundo o entendimẽto anagogico» 

(VC); «Propria cousa he de deus fruir 
de sy meesmo» (VC); «sta prestes e 
aparelhado para husar e fruyr por sempre 
a desejada presença de ty» (VC).

fruita, subs. (do lat. fructa, plural de 
fructus). O mesmo que fruta: frutos 
comestíveis. Formas: fruita (VC, 1); 
fruitas (C, 1); fruyta (VC, 1; EE, 1); 
fruytas (EE, 1). Contextos: «Assy como 
he impossiuel de a aruor que sta acerca 
do caminho lograr a fruita atees que 
seja madura» (VC); «Item lhe daram a 
deçima parte das castanhas e de todallas 
fruitas temporaãs e serodeas» (C); «e 
cõuijdamos o mallicioso nosso imijgo cõ 
fruyta» (VC); «como a primeira fruyta 
que he mais deleytauel» (EE); «Como 
aruores fruytas ventos e alimarias e 
aues» (EE).

fruito, subs. O mesmo que fruto. Formas: 
fruito (TC, 1; VC, 38; C, 1; EE, 7); 
fruitos (VC, 10; EE, 3); frujto (VC, 3); 
fruyto (S, 1; TC, 2; VC, 43; C, 1; EE, 
64); fruytos (S, 2; VC, 29; EE, 15). 
Contextos: «cõ ẽtẽçõ de fazer fruito 
que serua a Deus» (TC); «assy como 
nos se apeegou ao paau da cruz o qual 
se chama dereitamente algũas vezes frol 
e algũas fruito» (VC); «assy maldisse 
a aruore por que nõ fazia fruito» (C); 
«nem se pode dizer cousa mais breue 
nem de mayor fruito» (EE); «e sera 
dado aa gẽte que fezer os seus fruitos» 
(VC); «no qual deos da seus doões pera 
que se multipliquẽ por fruitos de booas 
obras» (EE); «nõ sse pode colher fruyto 
de mym que sse deuia colher» (S); «A 
quarta se fez ou deu ha comer ou de 
beber algũas eruas per que algũa molher 
perdese o fruyto do uentre» (TC); «a 
pallaura de deus seera aruore que traz 
fruyto agradauel a deus e aos homeẽs e 
anjos» (EE); «deuen mal pagados, dos 
gados, animalias e fruytos e de outras 
cousas que furtan a seus vizinhos» (S); 
«depois leua fruytos delleytauees aos 
homeẽs» (EE).
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fruituoso, adj. (do lat. fructuosus, a, 
um). O mesmo que frutuoso: frutífero; 
proveitoso; abundante. Formas: 
fruytuosa (VC, 2). Contextos: «(E 
he fruytuosa) porque da gouerno ou 
mãjar muy prestadio» (VC); «nom 
embarguando que em caso a actiua seja 
mais fruytuosa» (VC).

frumen, subs. (do lat. flumen). O mesmo 
que flúmen: rio. Formas: frumen (HV, 
1). Contexto: «o emperador nõ pode 
estar derrador desta çidade dous messes 
cõpridos por mingoa da augoa que nõ 
ha hy se nõ vaã frumen, ou ao rio do 
diaboo» (HV).

frutificação, subs. (do lat. fortificatione-m). 
O mesmo que fortificação: ato ou efeito 
de fortificar. Formas: frutificaçõ (VC, 
1). Contexto: «e mirra pera frutificaçõ 
do corpo tenrro do menino» (VC).

frutificar, vb. (do lat. fructificare). Dar 
fruto; produzir. Formas: frutiffiquey 
(EE, 1); frutifiquey (EE, 1). Contextos: 
«Eu como vide frutiffiquey a suauidade 
do cheyro» (EE); «frutifiquey a suauidade 
do cheyro» (EE).

frutificar 2, vb. O mesmo que fortificar. 
frutifica (VC, 1). Contexto: «e assi se 
frutifica e forneçe cõtra os vicios» (VC).

fruto, subs. (do lat. fructu-m). Parte 
de um vegetal que contém sementes 
e é comestível; o resultado de um 
trabalho ou ato; o produto de um esforço; 
proveito. Formas: fruto (S, 1; VC, 21); 
frutto (VC, 3). Contextos: «bendito 
he o fruto do teu vẽtre» (S); «cobijças 
auer alguũ fruto» (VC); «sayo aquella 
singular frol e fruto» (VC); «Nõ queyras 
ergo dãpnar o frutto dos teus trabalhos» 
(VC); «ham o frutto çentesimo» (VC).

frutuosamente, adv. (de frutuoso + 
-mente). Proveitosamente Formas: 
frutuosamẽte (EE, 1). Contexto: «(E assy 
coma daquelle pam.) .s. frutuosamẽte: (e 
beba do calez.)» (EE).

fucinho, subs. (segundo uns, regressivo de 
focinhar; segundo outros, do lat. vulgar 

*faucinu-m, diminutivo de fauce-m, 
goela). O mesmo que focinho: parte 
anterior e prolongada da cabeça de vários 
mamíferos. Formas: fuçinho (VC, 1). 
Contexto: «Por os porcos que nõ teẽ o 
fuçinho aleuãtado pera o çeeo» (VC).

fugida, subs. (do part. de fugir). Fuga; 
retirada; afastamento. Formas: fogida 
(VC, 2); fugida (VC, 22). Contextos: 
«Onde Pedro Damiano allegrãdose e 
louuando a fogida do mũdo screue assi» 
(VC); «aquesta he a fogida que se nõ 
deue fazer no jnuerno nẽ em o sabado» 
(VC); «assy como se mostra na fugida» 
(VC); «que nossa fugida nõ seja em 
sabado ou em no jnuerno» (VC).

fugir, vb. (do lat. fugere). Pôr-se em fuga; 
afastar-se. Formas: aviam fugido (VC, 
1); dauer fugido (EE, 1); ffugir (S, 1); 
foge (S, 1; VC, 28; EE, 6); fogẽ (VC, 12); 
foge lhe (VC, 1); fogeem (VC, 1); fogem 
(S, 1; VC, 4; EE, 1); foges (VC, 1); fogi 
(S, 1); fogindo (TC, 1; VC, 4; EE, 1); 
fogio (VC, 1); fogir (S, 2; VC, 15); fogirẽ 
(VC, 1); fogirõ (VC, 3); fogirom (VC, 1); 
fogyo (VC, 1); fuga (VC, 2); fugã (VC, 
2); fugam (VC, 1); fugamos (VC, 13); 
fuge (TC, 1; VC, 11; EE, 1); fugẽ (TC, 
1; VC, 2); fugem (VC, 1); fugerom (VC, 
2); fuges (VC, 1); fugi (VC, 1); fugia 
(VC, 7); fugiã (VC, 1; EE, 1); fugide 
(VC, 3); fugido (VC, 2); fugĩdo (VC, 
1); fugĩdolhes (EE, 1); fugidos (VC, 2); 
fugij (VC, 1; EE, 1); fugimos (VC, 2); 
fugindo (S, 1; VC, 20; EE, 2); fugio (S, 
1; VC, 32; EE, 3); fugir (S, 2; TC, 4; VC, 
93; C, 1; EE, 8; RP, 2); fugira (VC, 3; 
EE, 2); fugirã (VC, 1); fugiran (EE, 1); 
fugiras (VC, 1); fugirẽ (VC, 3); fugires 
(VC, 2); fugiriam (VC, 1); fugirias (VC, 
1); fugirmos (VC, 2); fugirõ (S, 1; VC, 
6); fugirom (VC, 5); fugiron (EE, 1); 
fugis (TC, 1); fugise (VC, 1); fugisse 
(VC, 2); fugissem (VC, 1); fugissemos 
(VC, 4); fugo (VC, 2); fuguamos (VC, 
4); fuguas (VC, 1); fugya (VC, 1); fugyo 
(VC, 1); fugyr (EE, 2); fugyrõ (S, 1); 
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fujamos (EE, 1); seendo fugidos (VC, 2); 
seer fogida (VC, 1). Contextos: «porque 
entõ nom podia dizer delles alguũ bem. 
porque ia aviam fugido» (VC); «depoys 
dauer fugido torna e aperta fortemẽte 
ao immijgo» (EE); «ffugir e quitarse 
dos cassos e coussas per que sse ella 
pode fazer» (S); «Fuga, quando algũ 
foge pera outras partes e non sse sabe 
delle» (S); «mas fogẽ das cõpanheiras 
e amjgas della» (VC); «e enfadado 
foge lhe descansa e folgua» (VC); 
«mais se afica e esforça derribar a seus 
cõtrairos que lhe fogeem assi todo mal 
e dampno mais se chegua» (VC); «dar 
pena aos mõjes e rrelegiosos que fogem 
de seus mosteiros» (S); «se foges das 
escuridades elle he lume» (VC); «fogi 
do trabalho pera o qual fuy nasçido» 
(S); «Ca outra mĩtira he se alguũ ladrõ 
fose fogindo e outros fossem apos 
ele» (TC); «e que nõ fogio nẽ refusou 
de tomar a morte por saluaçõ nossa» 
(VC); «menospreçar a ygreja, fogir 
das pregações» (S); «porque a estes he 
seguro de fogirẽ da cõpanha dos maaos» 
(VC); «quebrãtadas e fora de ssy sayrõse 
fora do moymẽto e fogirõ» (VC); «em 
o qual fogirom as treeuas da cegueyra» 
(VC); «E fogyo e foysse meter em vna 
cauerna ou coua» (VC); «que nõ fuga 
do trabalho presente» (VC); «e agora 
foy lhe dito per o ãgeo que fuga em o 
Egypto» (VC); «e fugã toda via de cidade 
ẽ cidade» (VC); «pera onde fugam dante 
a façe sua» (VC); «E pẽssando nos todas 
aquestas cousas fugamos da beuediçe 
e do viço» (VC); «Fuge ao pecado 
asy como fugis amte a face da cobra» 
(TC); «Alleuãtate e toma o minino e 
sua madre e fuge para o Egipto» (EE); 
«os mais do mũdo se uaã a ele e fugẽ 
a castidade» (TC); «porque veem o 
lobo e fugem quãdo deuiam mais fazer 
residẽcia» (VC); «fugerom e o leixarom» 
(VC); «se fuges aas treeuas» (VC); «E 
fugi de todo loguar que da ocasiõ de 

pecado» (VC); «Fugia aos gabos. seguia 
a razõ» (VC); «se alguũs escrauos ou 
crjminosos fugiã aa estatua» (EE); «se 
vos perseguirẽ em hũa cidade fugide 
para outra» (VC); «nõ se pode em todo 
logar fazer se fugido della corporalmẽte» 
(VC); «E daquelles que dizem ex que eu 
me afastey fugĩdo» (VC); «emgeytãdoos 
de todo e fugĩdolhes» (EE); «deuẽ 
seer assy fugidos e squiuados» (VC); 
«Quãdo vos perseguirẽ en huũa çidade 
fugij a outra» (EE); «porque cobijçamos 
honrras e fugimos das asperezas» (VC); 
«Eu me alongey fugindo e fiquey soo» 
(S); «o qual fugio quãdo o quiserom fazer 
rey» (EE); «E sobre todas cousas he de 
fugir a tal poçonha da qual o diaboo he 
ministrador» (TC); «deue homẽ de fugir 
dos aares peçonhẽtos» (RP); «muyto 
boõ remedio he fugir e mudar o lugar 
apeçonhẽtado» (RP); «Resistide ao 
dyaboo e fugira de vos» (EE); «por a 
presẽça corporal do ante christo que sera 
ally fugirã» (VC); «Entom os que açerca 
do mar morarem nos valles fugiran 
pera os montes» (EE); «E se correres 
ãte ella e ficar de tras de ty nõ fugiras 
aa lugar alguũ que ella nõ vaa em pos 
ty» (VC); «E dizemos que esto foy por 
cõsolaçõ dos christaãos que acõteçer de 
fugirẽ» (VC); «e se lhe fugires seguir 
te ha» (VC); «e que nõ fugiriam da 
aaz da batalha» (VC); «porque se tu 
boo es e justo fugirias de tal louuor 
ou gloria» (VC); «Terceiramẽte por 
nos dar forma de fugirmos dos que nos 
perseguirẽ e do perigo» (VC); «çinco 
rreis que vierom por lhe fazer dapno, 
fugirõ» (S); «os quaaes leyxarom todos 
os outros e fugirom pera elle» (VC); 
«Entom fugiron os pastores e contarono 
na çidade e nos cãpos» (EE); «dizẽdolhe 
que se alleuantasse e tomasse o moço e a 
madre e que fugise para o Egipto» (VC); 
«o homẽ que ajnda scassamente entrara 
no mundo fugisse da gloria do mundo» 
(VC); «Jesu que consentiste que todollos 



519Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

teus apostollos te desenparassem e 
fugissem» (VC); «e por nos enduzer que 
fugissemos de fazer mostrança» (VC); 
«e cheo de muytos desuayrados pecados 
fugo a ty» (VC); «De tal mercador 
fuguamos e vẽdamos as nossas almas 
a Christo» (VC); «O quinto remedio he 
que squiues e fuguas da familliaridade 
de companha das pessoas que taaes 
teẽçoões semeã» (VC); «era ella pensosa 
e toruada quando fugya pera o Egypto» 
(VC); «Ca quando o queriã fazer rey 
elle fugyo e nõ quis» (VC); «assy como 
a frol da vida faz fugyr com o cheyro as 
serpentes, assy ho nome da uirgem faz 
fugir os demonyos» (EE); «çinco rreys 
que vinhã por lhe fazer dapno fugyrõ» 
(S); «porque fujamos ao jnferno» (EE); 
«as molheres stauam acerca da cruz 
seendo fugidos os discipollos» (VC); «e 
ãte da questo fugindo husaua de prudẽçia 
mostrãdo que a sanha dos perseguidores 
deue seer fogida» (VC).

fugitivo, adj. (do lat. fugitivus, a, um). 
Que foge; fugidio. Formas: fugitiuas 
(VC, 1); fugitiuos (VC, 1). Contextos: 
«vos buscaae cousas spirituaães e amaae 
as celestriaaes e menos preçaae as 
temporaaes e fugitiuas» (VC); «auerã os 
beẽs tẽporaaes e fugitiuos» (VC).

fulição, subs. O mesmo que fruição. 
Formas: fulyçõ (S, 1). Contexto: «e a 
sua bondade en si mesma bẽauenturança 
he pella delectaçom e fulyçõ, da qual os 
homẽs som fectos sanctos» (S).

fumegar, vb. (do lat. fumigare). Deitar 
fumo. Formas: fumegar (HV, 1). 
Contexto: «e alli onde viam fumegar 
logo eram alli» (HV).

fumigar, vb. O mesmo que fumegar. 
Formas: fumiguarom (VC, 1). Contexto: 
«Tange os montes e fumiguarom .s. todos 
os que sõ soberuos e logo soplarã» (VC).

fumo, subs. (do lat. fumu-m). Mistura 
de gazes e partículas em suspensão 
resultantes da combustão. Formas: 
fumo (VC, 16; EE, 1; RP, 2); fumos 

(RP, 1). Contextos: «assy como se 
aleuãta o fumo e saae alguũ aadefora do 
fogo quando a panella que ferue» (VC); 
«ou pella mayor parte se pode ho fogo 
escõder que nõ lãçe fumo» (EE); «E tal 
fumo entre per a boca e por os narizes» 
(RP); «procedem humores e fumos 
peçonhẽtos» (RP).

fumosidade, subs. (do lat. medieval 
fumositate-m). Qualidade do que é 
fumoso. Formas: fumosidade (EE, 1). 
Contexto: «frialdade, e queẽtura, e 
fumosidade» (EE).

funda, subs. (do lat. funda-m). Arma 
constituída por uma tira de couro que 
serve para arremessar pedras. Formas: 
funda (VC, 2). Contextos: «rouba todas 
cousas cõ a funda dos noos» (VC); 
«e Dauid com hũa funda o derribou a 
Gollias» (VC)

fundador, subs. (do lat. fundatore-m). 
Aquele que funda; instituidor. Formas: 
fundadores (VC, 3; C, 1). Contextos: 
«os quaaes se louuã da voontade e 
sanctidade dos seus fundadores e padres» 
(VC); «mas scolheo por primeyros 
fundadores da ygreja dos homẽs ydiotas 
e sem sciencia» (VC); «por tal que os 
apostollos os fundadores della apos 
Christo soubessem os segredos seus da 
ygreja» (VC); «e as almas dos fundadores 
dos mosteiros sejam ajudadas segundo 
foy sua tençam» (C).

fundamento, subs. (do lat. fundamentu-m). 
Base; alicerce; razão; prova. Formas: 
fũdamẽto (S, 5; VC, 6); fumdamemto 
(S, 1); fundamento (S, 1; VC, 20; C, 
3; EE, 4); fundamentos (VC, 1; EE, 
2); fundamẽto (S, 2; VC, 25; C, 3); 
fundamẽtos (VC, 5). Contextos: «foy 
fũdamẽto da ley» (S); «tu agora poseste 
no aliçeçe e fũdamẽto da ffe» (VC); 
«Ho jejuũ non soomente he vertude 
acabada, mays he fumdamemto de 
todas as outras vertudes e satysfaçom» 
(S); «Fundamentum, fundamento por 
que ẽ elle he a ffe firme» (S); «E ajnda 
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em aquesta gisa a sua reposta bem 
conuençera se poseram por fundamento 
da sentença a verdade que concordara 
com obra» (VC); «pera emxemplo e 
fundamento dos outros» (EE); «da qual 
elle ja reçebera os fundamentos per a 
demostraçõ dos millagres que fezera 
de praça» (VC); «quãdo fundaua os 
fundamentos da terra» (EE); «E por 
quãto a porta e fundamẽto de nossa 
saluaçon he a fe e bautismo» (S); «ouue 
fundamẽto em seruiço de Deus» (C); 
Assy como per os fundamẽtos da verdade 
nõ vem o hereje» (VC).

fundar, vb. (do lat. fundare). Instituir; 
estabelecer; basear; apoiar. Formas: 
fondarõ (VC, 1); fondou (VC, 1); for 
fundado (VC, 1); foy fũdada (S, 1); foy 
fundada (VC, 1); foy fundado (C, 1); 
fũda (VC, 1); fũdada (VC, 1); fũdados 
(VC, 1); fũdar (SG, 1); fũdou (VC, 1); 
funda (VC, 3); fundã (VC, 1); fundada 
(VC, 5); fundada era (VC, 1); fundado 
(VC, 2; C, 2; EE, 3); fundados (VC, 1; 
C, 1; EE, 1); fundam (EE, 1); fundame 
(VC, 1); fundando (VC, 1); fundandonos 
(C, 1); fundar (VC, 3); fundaua (VC, 1; 
EE, 1); fundauã (VC, 1); fundauam (VC, 
1); fundey (VC, 1); fundou (VC, 7; C, 1; 
EE, 1); he fundada (VC, 3); he fundado 
(VC, 2; C, 1); seer fundada (VC, 1); seja 
fundada (VC, 1); sam fundados (C, 1); 
sta fundada (VC, 1); stou fundado (VC, 
1); tem fundada (VC, 1). Contextos: «E 
aquellas maãos que fondarõ os ceeos 
forom stendidas na cruz» (VC); «Mas 
porque o feito sobre que se fondou a 
questom foy falso» (VC); «e em seu 
loguar que for fundado em verdadeira 
humildade» (VC); «Outros dizem que 
ssobre estes e os outros sacramentos foy 
fũdada e firmada a ygreja e a ley noua» 
(S); «cõtra o tẽplo em o lugar onde de 
pois foy fundada a ygreja» (VC); «E 
por tãto o dito custume antijgo pareçe 
que foy fundado sobre obra de piedade 
e sobre dereito» (C); «cõ a razã que 

se fũda e faz por as dictas cousas» 
(VC); «E a ygreja e a ffe catholica 
fũdada sobre a pedra veemos star em 
sua firmeza» (VC); «e cõjunctos em 
caridade. fũdados em humildade» (VC); 
«possã fũdar e edifficar quaaes quer 
egrejas e moesteiros» (SG); «e fũdou 
em ella laguar» (VC); «Senhor Jhesu 
Christo humildoso e mãso de coraçõ 
funda tu o meu sentido e proposito em 
verdadeira humildade» (VC); «ẽ aqueste 
mũdo se funda o aliçeçe da vida eternal 
e do conto perfeito de dez que alla he 
cõpridamẽte jnteiro» (VC); «os feitos 
daquelles que se fundã em auer louuor 
alheo» (VC); «mas a religiom fundada 
per Christo nõ se apagua ou destrue 
assy» (VC); «porque fundada era 
finalmẽte e acabada de aliçeçes» (VC); 
«no qual todo edifiçio fundado creçe em 
tẽplo sancto» (EE); «e morar Christo 
por ffe en vossos coraçõoes reygados e 
fundados em caridade» (EE); «por ysto 
se fundam os gregos ho spiritusancto 
proçeder soomente do padre e nõ do 
filho» (EE); «fundame e profundame em 
verdadeira humildade» (VC); «fundando 
e fazẽdo a fim da justiça na perfeiçom da 
humildade» (VC); «E por ysso queria 
que fundandonos em Deus aprouuesees 
a elle e aos homẽs» (C); «he real e nõ 
se pode fundar em nada» (VC); «quãdo 
fundaua os fundamentos da terra» (EE); 
«e per elle se enformauã e fundauã 
em a ffe» (VC); «mas fundauam sua 
razom sobre falsidade» (VC); «e ẽ estas 
fundey a perfeiçõ da justiça» (VC); «ho 
senhor com sabedoria fundou a terra» 
(EE); «Toda cousa que he mandada 
he fundada e arreyguada na caridade» 
(VC); «e por que he fundado ẽ seruiço 
de Deus e honrra da ygreja, mandamos 
que se cumpra e guarde como aqui 
he cõtheudo» (C); «e por demostrar e 
significar que a ygreja auia ao depois 
seer fundada nos gẽtios» (VC); «de 
guisa que a dicta cõsollaçõ seja fundada 
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de todo» (VC); «guardem se em ellas 
os bõos custumes que sam fundados em 
equidade que ataagora se guardarom» 
(C); «sta fundada na rayz verdadeira» 
(VC); «ca stou fundado sobre a pedra 
firme» (VC); «aquelle que tem fundada 
a casa sobre a pedra» (VC).

fundir, vb. (do lat. fundere). Derreter. 
Formas: funde (EE, 1). Contexto: «a 
prata se funde no fogo» (EE).

fundo, subs. (do lat. fundu-m). Fundura; 
profundidade. Formas: fũdo (VC, 8; 
EE, 4); fundo (S, 1; VC, 18; HV, 1; EE, 
8). Contextos: «Ora se quiseres apagar 
e pisar ou trager do fũdo dos pees as 
tẽptações e tribullações» (VC); «nõ pode 
entrar per o fũdo de hũa agulha» (VC); 
«mas nã hya ao fũdo» (EE); «foy partido 
pello meyo de çima ataa fundo» (S); «e 
nom se leixe hir ao fundo da coua» (VC); 
«e os lançã no fundo do inferno» (VC); 
«assy darredor como para çima e para 
fundo» (HV); «nẽ o fundo nem outra 
criatura nos podera apartar da caridade 
de deus» (EE); «leuaho ao fundo» (EE).

fundo 2, adj. (do lat. fundu-m). Profundo. 
Formas: fũdo (EE, 2); fundas (EE, 
2); fundo (VC, 2; EE, 3). Contextos: 
«he alto e fũdo e lõgo e largo» (EE); 
«algũas vezes fallaua algũas cousas 
altas e fundas» (EE); «quãto mais fundas 
põe as rayzes na terra tanto menos pode 
tirarse» (EE); «E em o segũdo mynguara 
tãto pera baixo que grauemẽte o poderã 
veer tã fundo sera» (VC); «hirsea fundo 
ao loguar das pẽnas» (VC); «mas muyto 
fundo no syso» (EE); «A aruore quãto 
mais fundo se poem a rayz della tanto 
mais cresçe a rama en altura» (EE); «e en 
mais fundo seera dãpnado» (EE). 

fundura, subs. (de fundo + -ura). Distância 
desde a superfície de algo até ao fundo; 
profundidade. Formas: fũdura (EE, 
2); fundura (EE, 8); funduras (EE, 
1). Contextos: «e tirouos da fũdura 
daquelle» (EE); «seja a largueza e a 
longura e a altura e fundura» (EE); 

«fallauam da fundura das escripturas 
chaãmente e em todallas lĩguas» (EE); 
«nas funduras das pennas esta posto» 
(EE).

furacar, vb. (de furaco + -ar). Furar. 
Formas: furacado (EE, 1). Contexto: 
«por que furacado ho lado de Christo 
na cruz creçeo sangue de redẽçã» (EE).

furaco, subs. (relacionado com furar). 
Buraco; furo. Formas: furaco (HV, 1; 
EE, 1); furacos (EE, 2). Contextos: «ella 
era muj bem çarrada sem freesta e sem 
furaco» (HV); «pello grãde furaco passa 
grande lume: e pello pequeno pouco» 
(EE); «nos furacos da pedra» (EE).

furado, subs. (do lat. foratu-m). Furo; 
buraco. Formas: furado (VC, 7; EE, 1); 
furados (VC, 12). Contextos: «porque 
assy como huũ pequeno furado que aja 
na barca a pooem em grande perigo» 
(VC); «e tijnha huũ furado pequeno 
ẽçima» (VC); «mais ligeira cousa he o 
camello passar pello furado da agulha 
que o rico entrar no regno dos çeeos» 
(EE); «ao decimo sayrã os homẽs das 
cauernas e aberturas ou furados e andarã 
como sandeos fora de si» (VC); «por 
tãto ouue a minha põba ẽ nos furados 
da pedra» (VC).

furar, vb. (do lat. forare). Abrir furo; cavar; 
romper; penetrar. Formas: forados (VC, 
1); foy furado (VC, 1); fura (VC, 1; EE, 
1); furã (VC, 2); furada (VC, 1); furadas 
(VC, 5); furado (VC, 9); furados (VC, 
2); furar (VC, 1; EE, 3); furaronlhe 
(VC, 1); furauam (VC, 1); fures (VC, 
1); furou (EE, 1); seerem furados (VC, 
1). Contextos: «foy crauado na cruz 
nas maãos e pees forados» (VC); «este 
escudo foy furado com a lãça e com 
os crauos e spinhas» (VC); «preega e 
fura as minhas carnes cõ crauos do teu 
temor» (VC); «cõ a sentẽça de deos fura 
ho corpo e tira ha alma por força» (EE); 
«E onde os ladroões cauã e furã e furtã» 
(VC); «Vedes como sua cabeça he toda 
furada e todo seu corpo esferrapado» 
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(VC); «E eu senhor em aquellas tuas 
stemdidas e furadas maãos e roçiadas 
do samcto sangue» (VC); «quando assy 
cruelmente foy estendido. furado e 
emcrauado» (VC); «nõ tocarey aquelles 
muyto desejados pees furados por my 
cõ crauos» (VC); «e non leixaria furar 
sua casa» (EE); «porque furaronlhe as 
maãos e os pees» (VC); «e como aquellas 
spinhas passauam e furauam muj mal a 
sua sanctissima cabeça» (VC); «e que 
nom fures ou encraues com elles as 
maãos ou pees de Christo» (VC); «cõ 
a lança lhe furou ho seu lado» (EE); «e 
quiseste as maãos tuas e sanctissimos 
pees com crauos cruelmente seerem 
furados» (VC).

furgicar, vb. O mesmo que fornicar. 
Formas: furgicar (VC, 1). Contexto: «e 
ajnda que pareça que renũciarõ grãdes 
cousas nõ leixã pero de trautar e furgicar 
por outras menores» (VC).

fúria, subs. (do lat. furia-m). Furor; raiva; 
ira. Formas: furia (EE, 3). Contextos: 
«e com grande furia a manada atee 
dous mill porcos lançarom se no mar» 
(EE); «nõ mouidos per rezam mas per 
furia» (EE).

furioso, subs., adj. (do lat. furiosus, a, 
um). Possuído de fúria; irado; colérico. 
Formas: furioso (S, 2); furiossos (S, 1); 
furyosso (S, 1). Contextos: «he de julgar 
como ho menino e como ho furioso» 
(S); «o torto, o leproso, demoninhado, 
furioso, lunatico» (S); «se este sacramẽto 
se deue seer dado aos loucos furiossos 
e lunaticos» (S); «asi como he no 
furyosso e louco cõtinuo ssegũdo suso 
he dito» (S).

furor, subs. (do lat. furore-m). Fúria; raiva; 
ira. Formas: furor (EE, 1). Contexto: «a 
esta pascoa nam subio Christo porque 
com sua vista nam espertasse o furor e 
emueja dos judeus» (EE).

furtador, subs. (de fortado + -or). Aquele 
que furta; ladrão. Formas: furtador 
(VC, 7); furtadores (VC, 1). Contextos: 

«aquelle furtador he e ladrã» (VC); «e 
metã sem mãdado assj como furtadores 
e ladrões ẽ a messe sua» (VC).

furtar, vb. (do lat. furtare). Roubar. 
Formas: avia furtado (S, 2); era furtada 
(S, 1); era furtado (VC, 1); ffurtaste (S, 
1); for furtada (S, 2); fora furtado (VC, 
7); fortou (VC, 1); fosẽ furtadas (S, 1); 
fosse furtado (VC, 1); foy furtado (VC, 
1); furta (S, 4; VC, 4); furtã (S, 1; TC, 
1; VC, 4); furtã lho (VC, 1); furtada (S, 
1); furtadas (S, 2; VC, 1); furtado (S, 1; 
VC, 4); furtãlhes (VC, 1); furtam (S, 1; 
VC, 1; EE, 2); furtan (S, 1); furtando 
(S, 1; C, 1); furtãno (TC, 1); furtar (S, 
5; TC, 4; VC, 10; EE, 2); furtara (S, 1; 
VC, 1); furtarao (VC, 1); furtaras (S, 4; 
TC, 1; VC, 2; C, 1; EE, 2); furtarẽ (VC, 
1); furtarey (VC, 1); furtariã (VC, 2); 
furtarõ (S, 1; VC, 5); furtarom (VC, 4); 
furtaromno (VC, 1); furtarõno (VC, 1); 
furtase (TC, 1); furtases (TC, 1); furtasse 
(VC, 1); furtassem (VC, 1); furtaste (TC, 
1); furtasti (TC, 1); furtaua (VC, 2; EE, 
2); furtauam (VC, 1); furtauan (S, 1); 
furte (VC, 4; EE, 4); furtem (VC, 2); 
furtey (S, 1); furtou (S, 2; TC, 3; VC, 
1; EE, 2); he furtada (S, 1); seer furtado 
(VC, 2; EE, 1); som furtadas (EE, 1). 
Contextos: «fiz esmola das cousas que 
avia furtado ou as coussas que avia 
furtado pusse em meu proueyto» (S); 
«empero sse ãte que soubese que era 
furtada a uẽdese, non he teudo a rrestitujr 
a cousa nẽ o preço» (S); «Maria porque 
vija a pedra reuolta penssaua que Christo 
era furtado e leuado» (VC); «escreueste 
falsidade, ffurtaste, rroubaste» (S); «E se 
alguũ mercar a coussa que for furtada, 
ajnda que seja estatuto e hordenaçõ» (S); 
«e assy nõ podiã veer se fora furtado» 
(VC); «e porem lhes fortou e arreuatou 
ho demo» (VC); «e por sua culpa e 
nigrigẽçia fosẽ furtadas as hostias pera 
algũ malefiçio» (S); «nẽ podiã outrosy 
creer que fosse furtado o corpo» (VC); 
«nõ som de creer os que dizẽ que foy 
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furtado o corpo de Christo» (VC); «por 
quãto o que furta deue rrestitujr a coussa 
furtada» (S); «os ladroões que roubã e 
furtã o que nom he seu» (TC); «e elles 
furtã lho e trabalhã por ẽriqueçer» (VC); 
«rrestitueẽ as cousas furtadas» (S); 
«todo o que hy for queymado e leuado e 
furtado deue rrestitujr aho senhor de cuja 
era ha cassa ou as outras coussas» (S); 
«e furtãlhes as suffragias dos coraçoões» 
(VC); «onde os ladroões cauam e 
furtam» (EE); «e de outras cousas que 
furtan a seus vizinhos» (S); «ou furtando 
ou rroubando ssuas coussas» (S); «e esto 
tal que asy leuã furtãno e sõ teudos de 
o ẽtregar» (TC); «A segunda se mandou 
furtar» (TC); «E se alguũ viesse a tãta 
pobreza que non podesse rrestituyr o que 
furtara» (S); «veera alguẽ calladamente 
e furtarao» (VC); «O seytimo mãdamẽto 
he: Nõ furtaras» (TC); «o medo de lhe 
furtarẽ o corpo e a guarda do moymento» 
(VC); «Quãto eu tirar da pena tanto 
furtarey da coroa» (VC); «E como o 
furtariã os discipollos que erã homẽs 
pobres e ydiotas» (VC); «mandandolhes 
rrestituir o que furtarõ» (S); «e entendiã 
que o furtarom» (VC); «e furtaromno 
de nocte» (VC); «os discipollos veerom 
de nocte e furtarõno» (VC); «A quarta 
se ouue algũa cousa que outrem furtase 
ou se sabya que era de furtu» (TC); 
«Quẽ te mãdou que nom fornigasses e 
se te mãdou que nõ furtases» (TC); «e 
elle quis que adulterasse: e furtasse: e 
matasse» (VC); «mais fortemẽte fosse 
guardado que o nõ furtassem» (VC); 
«ẽprestaste a alguũ .x. scilicet, que te 
dese .xv. os .v. furtaste» (TC); «se te 
mãdou que nõ furtases furtasti e nõ 
furnigasti pecasti» (TC); «Aquelle 
que furtaua ja nom furte» (VC); «O 
que furtaua nom furte» (EE); «E onde 
matauam os que furtauam e os puynham 
em a forca» (VC);«podera ẽbargar e 
contrariar aos que furtauan e rroubauã» 
(S); «pera qual ladrõ que lho furte e 

caue» (VC); «os demonyos nõ entrem 
no moymẽto do coraçom nosso e nos 
furtem a Jesu» (VC); «por vssura tiue e 
furtey e tomey nõ devydamente» (S); «Se 
tomou algũas cousas per força ou se as 
furtou escondidamente» (TC); «quando 
quer que este que comprou a coussa 
souber que he furtada e vier o senhor 
della e lha demãdar» (S); «E choraua 
porque penssaua seer furtado aquelle 
que buscaua» (VC); «nõ som furtadas 
mas tornam se com plazer» (EE).

furtivelmente, adv. (de furtível + -mente). 
Ocultamente. Formas: furtiuelmente 
(TC, 1; VC, 1); furtiuelmẽte (S, 1; VC, 
1). Contextos: «A primeyra se tomou 
ordeẽs per symonya ou furtiuelmente ou 
per boa palaura» (TC); «pequey tomãdo 
furtiuelmẽte a cousa de alguũ» (S); «e 
dally furtiuelmẽte tomaua elle o que 
podia» (VC).

furto, subs. (do lat. furtu-m). Roubo. 
Formas: ffurto (S, 2); furto (S, 14; TC, 
5; VC, 13; C, 1; EE, 2); furtos (S, 2; VC, 
6; EE, 2); furtu (TC, 15). Contextos: 
«ffurto, rrapina, usura, simonia, mentira, 
perjuro, engano» (S); «e as que estan 
ẽ ella ẽ garda por força ou por furto» 
(S); «A terceyra he se consentyo no 
furto» (TC); «cometerõ crime de furto» 
(VC); «as cousas por roubo ou furto 
aqueridas» (EE); «Eu me casarey cõtigo 
se me cõsemtires e encobrires meus 
furtos» (S); «onde nõ se entẽde aly por 
auareza nẽ furtos» (VC); «do coraçõ 
saãe os maaos penssamentos homizios, e 
adulterios fornizios, falssos furtos» (EE); 
«Se por a gargãta cometeu furtu em pam 
ou em uinho» (TC).

fuso, subs. (do lat. fusu-m). Utensílio 
para fiar. Formas: fuso (VC, 1; EE, 
3). Contextos: «eu som aprimido e 
escoussado como cõ fuso ou peso de 
laguar» (VC); «e seus dedos tomarõ o 
fuso» (EE); «pello fuso se ẽtẽde o boõ 
proposito que ẽderẽça a obra» (EE).

fusta, subs. (do lat. medieval fusta-m, 
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este de fustis, pau, lenha). Embarcação 
comprida de fundo chato. Formas: fusta 
(S, 1; HV, 2; EE, 2). Contextos: «Se 
alguũ nauio ou fusta for quebrãtado ou 
perdydo no mar» (S); «fez armar hũa 
fusta para passar a Jherusalem» (HV); 
«rompendose lhe ha fusta esteue de 
fundo da agua huum dia e huũa noyte» 
(EE).

fuste, subs. (do lat. fuste-m). Pau; vara. 
Formas: fuste (VC, 2); fustes (VC, 
2). Contextos: «Sãdia cousa pois he 
buscar cõ armas de ferro e fuste» (VC); 
«entrou em hũa cisterna cõtra huũ leõ e 
cõ huũ fuste o derribou» (VC); «Como a 
ladrom saistes com spadas e fustes a me 
prender?» (VC); «preso cõ cuytellos e 
fustes leguado e julguado» (VC).

fustigar, vb. (do lat. fustigare, sovar 
com pau). Flagelar; castigar. Formas: 
fustiga (VC, 1); fustiguados (VC, 1). 
Contextos: «muyta desuayrãça que 
he das cousas humanaes fustiga e faz 
alõguar o homẽ da verdade de deus per 
estes sentidos carnaaes» (VC); «porque 
lhe nõ deu agoa pera lauar os pees 
cheos de lama cãsados e fustiguados do 
trabalho do caminho» (VC).

futuro, adj. (do lat. futurus, a, um). Realtivo 
ao tempo que há de vir. Formas: futura 
(VC, 2); futuras (VC, 1); futuro (VC, 2). 
Contextos: «hã de star cõ elle na futura 
resurreiçõ e eternal» (VC); «a qual se 
nõ deue auer das cousas futuras mas das 
presentes» (VC); «saluo no tẽpo futuro 
ou vindoyro» (VC).

futuro 2, subs. (do lat. futuru-m). O tempo 
que há de vir; o porvir. Formas: futuro 
(S, 8; VC, 29; EE, 1). Contextos: «per 
palaura de presente ou per palauras de 
futuro» (S); «desçende dos esposoyros 
que se fazen por futuro» (S); «per palaura 
de presente ou per palauras de futuro» 
(S); «(mas auera lume de vida) agora e 
no futuro» (VC); «seera no futuro por 
gloria» (EE).

G

gabador ,  subs.  (do lat .  medieval 
gabatore-m) .  Aquele  que gaba; 
louvaminheiro. Formas: gabadores 
(VC, 1); guabador (VC, 1); guabadores 
(VC, 1). Contextos: «os vẽdedores 
som os louuaminheiros e gabadores» 
(VC); «nẽ seer adullador e guabador 
mas recõtador e reprendedor dos vicios» 
(VC); «que nos ãte deuemos querer seer 
menospreçados dos maaos que louuados 
dos louuaminheiros e guabadores»

gabamento, subs. (de gabar + -mento). 
Ato ou efeito de gabar; gabarolice; 
louvor. Formas: gabamẽto (TC, 1; VC, 
2); guabamento (VC, 4); guabamẽto 
(VC, 5); guabamẽtos (VC, 1). Contexto: 
«Gabamẽto de uaidade. Iprocrysia. 
E presũçom» (TC); «por tirar a nos 
achaques de guabamento e aazo de tẽptar 
a deus» (VC); «muyto aalonguado he da 
bem avẽturança da gloria a louuamjnha 
e o guabamẽto oufano e põposo» (VC); 
«pecado he grãde o guabamẽto e a 
cobijça dauer louuor dos homẽs» (VC); 
«criar sua locura ou neiçidade per teus 
guabamẽtos» (VC).

gabança, subs. (de gabar + -ança). Ato ou 
efeito de gabar; elogio. Formas: gabãça 
(EE, 1); gabança (EE, 3); guabanças 
(EE, 1). Contextos: «Que esta gabãça 
apraz muyto a deos e aos seus anjos» 
(EE); «porẽ sua gabança era virtuosa, e 
gabança daquelles era viciosa» (EE); «e 
por isto mostra elle seer vijndo forçado 
em sua gabança» (EE); «E muyto 
desejosas de guabanças» (EE).

gabar, vb. (talvez do germânico gabb, 
pelo provençal gabar). Louvar; elogiar; 
vangloriar-se de. Formas: gaaba (EE, 
1); gaba (TC, 1; VC, 1; EE, 9); gabãdo 
(EE, 1); gabãdose (VC, 1); gabamse 
(EE, 1); gaban (EE, 2); gabando ho 
(EE, 1); gabando se (EE, 1); gabandoo 
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sem fym» (EE); «De que o apostollo os 
reprehende nesta e mostra como tijnha 
mayor razom de gabarse: que non estes 
se fosse expedinte» (EE); «manifesta 
cousa he que te gabas por vaã gloria 
dizes mintiras» (EE); «gabasse em ho 
senhor» (EE); «per a virtude de que te 
gabaste que auias poder de refazer o 
tẽplo» (VC); «e louuauasse e gabaua 
da voõtade que tijnha» (VC); «porque 
non paresçesse que o gabaua con 
lysonjaria» (EE); «Mostrasse pois que a 
liberdade mundanal da qual se gabauã 
nõ he verdadeira liberdade nẽ a nobreza» 
(VC); «auia algũs falsos apostollos 
que se gabauam e vaã gloriauam seer 
judeus» (EE); «se eu gabo a mĩ meesmo 
minha gloria he nehũa» (EE); «louuo vos 
ẽ isto nõ vos gabo» (EE); «se eu gabo 
a mĩ meesmo minha gloria he nehũa» 
(EE); «diz Hyllario que Christo gabou a 
Sam Joham en presença dos discipollos» 
(EE); «A terçeira quando ho omẽ sse 
gaua teer e auer e pessuir as coussas 
que nõ tem» (S); «gauastete do que era 
doutros ou o que fezerõ outros que era 
teu» (S); «com louuor digna guaba ou 
louua a diuijndade e humanidade sua» 
(VC); «porque os subditos lhe dizem 
palauras blandas e os louuã e guabã» 
(VC); «do qual vos vos guabaaes que 
sooes poboo cabedal» (VC); «A sexta 
porque grandes cousas presumirã de si 
meesmos creendo e cõfiando e guabãdo 
se ajnda de mayores» (VC); «e guabamse 
que teem tãtas flores em saluo» (VC); 
«porque os judeus guabando se que 
elles eram quinhom e herdade de deus 
chamarom manjares comuũes aaquelles 
de que husauam os homẽs» (VC); «e 
nom o louues guabandoo e nom o 
mates doestandoo» (VC); «dobrando e 
multipricando os pecados e guabandose 
delles» (VC); «por que nõ pareçesse que 
o dizia por se guabar ou louuar» (VC); 
«porque aqueste se guabara e gloriara 
mas que os outros» (VC); «asperamẽte 

(EE, 1); gabandose (EE, 1); gabar (VC, 
3; EE, 4); gabarem (VC, 1); gabaremos 
(EE, 1); gabarey (EE, 1); gabarme (EE, 
2); gabarom (EE, 1); gabarse (EE, 1); 
gabas (EE, 1); gabasse (EE, 2); gabaste 
(VC, 1); gabaua (VC, 1; EE, 1); gabauã 
(VC, 1); gabauam (EE, 2); gabo (EE, 
4); gabou (TC, 2; EE, 5); gaua (S, 1); 
gauastete (S, 2); guaba (VC, 1); guabã 
(VC, 7); guabaaes (VC, 2); guabãdo se 
(VC, 1); guabamse (VC, 1); guabando se 
(VC, 2); guabandoo (VC, 1); guabandose 
(VC, 1); guabar (VC, 15); guabara (VC, 
1); guabarẽ (VC, 1); guabassem (VC, 
1); guabaua (VC, 4); guabauã (VC, 
4); guabees (VC, 1); guabes (VC, 1); 
guabou (VC, 1); he gabado (EE, 2); 
seer guabado (VC, 3). Contextos: «na 
qual o apostollo nos gaaba a emsynãça 
euangelica pella qual chegamos aa 
gloria» (EE); «A terceyra se se gaba 
ou gabou de algunas cousas uaãs que 
faz ou fez» (TC); «conuem a saber aos 
falsos apostollos gabãdo se falsamente» 
(EE);«o qual auia dito gabãdose» (VC); 
«cõuem a saber gabamse que deçenderõ 
do patriarcha Jacob» (EE); «esto diz 
contra os falsos apostollos que se 
gaban da nobreza da linhagem» (EE); 
«começou Christo a dizer de Joham 
.s. gabando ho» (EE); «Que vos poõe 
diante alguũs judeus gabando se seer 
de linhagem de Abraham» (EE); «E assy 
mostrasse que faziã malliciosamente 
contra elle gabandoo» (EE); «antre os 
judeus de vossa circunçison gabandose 
que fizerõ conuerter muytos aa ley» 
(EE); «nõ se querẽdo gabar nẽ seer 
louuaminhado do milagre» (VC); «O 
doudo estima gabar assy meesmo» (EE); 
«porque se por esguardo de nos gabarem 
ou louuarem» (VC); «E quem he este e 
o gabaremos» (EE); «de boa voontade 
me gabarey de minhas enfermidades» 
(EE); «E porẽ eu de todas estas cousas 
posso gabarme» (EE); «a sabedoria de 
deus gabarom os homeẽs e os anjos 
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ho barramquo» (EE); «Se lhe desseiarom 
perda dos fylhos ou dos gaados e assy 
dos outros beẽs» (TC); «foysse aos 
pastores de seus gaados» (VC); «Saluo 
honde he custume de dar as linguas dos 
gaados que matarẽ por dizima aquelle 
mandamos que se guarde» (C); «çensos 
e trebutos que deuen mal pagados, dos 
gados, animalias e fruytos» (S); «E os 
pastores stauã naquelle regno vigiãdo 
sobre seu guaado» (VC); «porque as 
casas de deus e as ygrejas som corte e 
acolhimẽto dos guaados» (VC).

gafanhoto, subs. (relacionado com gafa, 
gancho). Inseto saltador; saltitão. For-
mas: guafanhotos (VC, 1). Contexto: 
«E o seu manjar era guafanhotos ou 
hũas heruas que chamã lagostas» (VC).

gafém, subs. (de gafa + -em). Lepra; 
gafeira. Formas: gaffem (EE, 4); 
guafaãe (VC, 2); guafeẽ (VC, 1); 
guaffaãe (VC, 2); guaffaee (VC, 1); 
guaffẽ (VC, 4); guaffeẽ (VC, 2); guaffem 
(VC, 1). Contextos: «e logo foy alĩpada 
sua gaffem» (EE); «pareçialhe que a 
infirmidade da guafaãe era muyto çuja e 
forte de curar» (VC); «o qual elle curou 
de guafeẽ» (VC); «e ẽche se de guaffaãe 
quando he nuu e sẽ virtudes» (VC); 
«ajnda que seja limpo da guaffaee do 
peccado per contriçom» (VC); «porque 
a ley dos judeus julgua a guaffẽ por cousa 
çuja» (VC); «apeguã a doença e guaffeẽ 
a sy meesmos e a outros» (VC); «o 
peccado tynhe e aponçonhenta o homem 
assy como a guaffem» (VC).

gafidade, subs. (de gafa + -idade). Lepra; 
gafeira. Formas: gaffidade (EE, 1); 
gafidade (EE, 3). Contextos: «as 
obras da carne que trazem gafidade 
spiritual que he mays abominauel que ha 
corporal» (EE); «a gafidade foy alĩpada 
em tres maneyras» (EE).

gafo, subs., adj. (de gafa, lepra, este 
do árabe gáfa, encolhido). Leproso; 
mutilado ou desfigurado fisicamente 
por uma doença. Formas: gafa (TC, 

respondamos aos que nos louuaminharẽ 
ou guabarẽ» (VC); «nõ mandou que o nõ 
nomeassem e guabassem» (VC); «hũa 
he partir se de mal e outra fazer bẽ se 
guabaua e accusaua os outros» (VC); 
«E louuaminheyramẽte guabauã em elle 
verdade de tres maneiras» (VC); «Nom 
vos guabees que seruistes bem» (VC); 
«Nõ te guabes se bẽ seruiste» (VC); 
«Gollias se guabou da sua força» (VC); 
«Nas pallauras daquesta liçã he gabado 
Jacob padre dos filhos de Israel» (EE); 
«E o senhor guardauase mujto de seer 
guabado ou louuado» (VC).

gabo , subs.  (regressivo de gabar). 
Gabação; elogio. Formas: gabo (VC, 
3); gabos (VC, 7); guabo (VC, 2); 
guabos (VC, 7). Contextos: «e que por 
gabo ou gloria traz o peito guarnido 
e fermoso» (VC); «Em outro loguar 
cõfessa que aquelle louuor e gabo lhe 
fez dampno» (VC); «por tanto respondeo 
Jesu por lhe abaixar seus gabos» (VC); 
«como se apartou de todos gabos e 
de toda mostrança de singullaridade» 
(VC); «Muytos hy ha que cõ guabo do 
coraçõ e cõ soberba se pousam no mais 
baixo lugar» (VC); «por tal que antre os 
guabos e louuores que lhe faziã as gẽtes 
se mostrasse exẽplo de marauilhosa 
humildade» (VC); «E guardarme de auer 
louuor e guabos» (VC).

gado, subs. (do lat. *ganatu-m, part. 
passado de ganare, pelo castelhano 
ganado). Animais domésticos da classe 
dos mamíferos que servem para os 
trabalhos do campo e para a alimentação. 
Formas: gaado (VC, 7; C, 2; EE, 15); 
gaados (TC, 1; VC, 2; C, 8); gados (S, 
1); guaado (VC, 11); guaados (VC, 3). 
Contexto: «E aly elle nom responde e 
calla como cordeiro que he ofereçido por 
todo o gaado» (VC); «E dos bezerros e 
gaado meudo quãto ao tempo de dizimar 
se guarde ho custume» (C); «Quando ho 
pastor vay pellos valles e outeyros, cousa 
comseguinte he: que ho gaado caya em 
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1); gaffa (EE, 1); gaffo (VC, 1; EE, 
11); gaffos (EE, 4); gafo (VC, 1); 
gafos (TC, 1; EE, 1); guaffa (VC, 2); 
guaffo (VC, 33); guaffos (VC, 23); 
guafo (VC, 3). Contextos: «deuẽ de 
seer escomũgados e deitados fora da 
eigreia e da figresya asy como ouelha 
gafa que nõ emçuge as outras» (TC); 
«assy como se mostra en Maria jrmaã 
de Moyses a qual murmurando delle se 
fez gaffa» (EE); «e como nõ desprezou 
nem auorreçeo a alguem ajnda que gaffo 
fosse» (VC); «Aqui he de consyderar 
quanto sabjamente se veeo aquelle gaffo 
em tam aa ffe» (EE); «Ca assy como ho 
euangelho diz dos dez gaffos que forõ 
por Christo alimpados» (EE); «porque 
o sangue com os cospinhos grossos 
deçima o faziam semelhar gafo» (VC); 
«sayromlhe diante dez homeẽs gafos» 
(EE); «Ca nos dias dos sabbados e das 
outras festas saaua os gafos» (TC); 
«e como entrasse em huum castello 
sayromlhe diante dez homeẽs gafos» 
(EE); «a qual tirada fora do seeo pareçia 
guaffa» (VC); «E elle nõ recusou de 
tocar o guaffo o qual a ley mãdaua lãçar 
fora das villas e dos muros» (VC); «E 
nõ defendeo que os guaffos nom se 
curassem» (VC); «E contauamollo como 
por guafo e ferido per deus e abaixado» 
(VC).

gaiola, subs. (do lat. caveola-m). Casinhola 
para guardar ou aprisionar pequenos 
animais. Formas: guayolla (VC, 1). 
Contexto: «E sam algũus que fazẽ assi 
como aue na guayolla» (VC).

gaiva, subs. (do lat. cavea, cavidade). 
Cava; cova; fosso. Formas: gayua (VC, 
1); guaiua (VC, 1). Contextos: «mas era 
empoçada e apanhada em algũa gayua 
ou vasa» (VC); «ao moymẽto o qual era 
hũa guaiua ou coua que tjnha hũa pedra 
ẽçima» VC),

galardamento, subs. O mesmo que 
galardoamento. Formas: gualardamẽto 
(VC, 1). Contexto: «Por dereito de 

herẽça e per obligaçõ e diuida do 
gualardamẽto todallas minhas cousas a 
ty som diuidas» (VC).

galardão, subs. (do gótico *withralaun, 
pelo lat. medieval guiderdonum). Prémio; 
recompensa. Formas: galardam (VC, 1); 
galardõ (S, 7; TC, 2; VC, 2; HV, 2; EE, 
5); galardõees (S, 2); galardom (S, 5; EE, 
3); galardon (S, 3); galardoões (EE, 2); 
gallardã (EE, 3); gallardõ (VC, 2; EE, 
8); gallardom (EE, 6); gallardoões (EE, 
3); gualardã (VC, 4); gualardam (VC, 3); 
gualardõ (VC, 104; EE, 1); gualardões 
(VC, 4); gualardom (VC, 35); gualardon 
(VC, 1); gualardoões (VC, 11); guallardã 
(VC, 2; EE, 2); guallardam (EE, 7; VC, 
1); guallardõ (VC, 62); guallardões (VC, 
2); guallardom (VC, 38); guallardon (S, 
1; EE, 2); guallardoões (VC, 12; EE, 
1). Contextos: «por em vida eterna 
reçeber moor galardam» (VC); «Ca o 
que desespera nũca sera perdoado dos 
malles que fez nõ espera aver galardõ 
de penitẽcia nẽ de bem que faça» (S); 
«E asy estes taaes auerã o galardõ ẽ 
este mũdo» (TC); «ca o galardõ vosso 
grande he nos çeeos» (EE); «saude 
dos costumes, fim dos galardõees 
çelestiaees» (S); «cada huũ ha daver 
sseu galardom e gloria» (S); «gualardon 
de quanto fezemos, os maaos pena e os 
boos galardon e gloria perdurauel» (S); 
«na qual ha muitos graaos e diuersos 
galardoões dos mereçimẽtos» (EE); 
«e ẽ o senhor esta o gallardã deles» 
(EE); «por tal que ajamos o gallardõ» 
(VC); «Ca veer a deus he gallardom dos 
sanctos» (EE); «Ca em o estender dos 
gallardoões çelestriaaes» (EE); «he a 
voz daquelle que requere e amoesta que 
ajã a gualardã da castidade» (VC); «e as 
vezes o gualardam por tal que a virtude 
da alma seja ajudada» (VC); «estaua 
guardado muy boõ gualardõ» (EE); «e 
estas som as soldadas e gualardões do 
merçeiro e asoldadado» (VC); «Desy 
aquello que disera confirmao com o 
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gualardon que se segue» (VC); «E 
respõdẽdo o senhor tãge tres gualardoões 
que auerã aquelles que leixã todas cousas 
e seguẽ o senhor» (VC); «reçebemos 
guallardã sem tardança se formos 
justos» (EE); «Porque aurea he premio 
e guallardam sustancial» (VC); «e esto 
por respecto do guallardõ que ha de 
vijnr» (VC); «demostrauase seer juyz 
dos guallardões e dos tormẽtos» (VC); 
«nom he de voõtade esta confessom que 
fazem os demonios da qual elles nom 
hã guallardom» (VC); «Esperança de 
gloria pela qual averemos guallardon» 
(S); «jnfijndas merçees e guallardoões 
guaãçaste» (VC).

galardoador, subs. (de galardoado + -or). 
Aquele que galardoa ou recompensa. 
Formas: gualardoador (VC, 1). Contex-
to: «nẽ de me auer por gualardoador ẽ 
o regno cellestrial» (VC).

galardoamento, subs. (de galardoar + 
-mento). Ato ou efeito de galardoar. 
Formas: gualardoamento (VC, 1); 
gualardoamẽto (VC, 7); guallardoamento 
(VC, 2); guallardoamẽto (VC, 1). 
Contextos: «assy como os cabellos 
do çerebro açerca do justo juyz auerã 
digno gualardoamento» (VC); «E elle 
per o cõtrairo deu tal gualardoamẽto 
ou reconhocimẽto a seu senhor e 
meestre» (VC); «e por tãto promete 
guallardoamento  porque sejamos 
sollicitos e trigosos para a paz» (VC); 
«e graça de guallardoamẽto por a graça 
do mereçimento» (VC).

galardoar, vb. (de galardão + -ar). 
Recompensar; premiar. Formas: 
gualardoa (VC, 7); gualardoada (VC, 
1); gualardoãdoos (VC, 1); gualardoados 
(VC,  1 ) ;  gua l a rdoa r  (VC,  4 ) ; 
gualardoara (VC, 1); gualardoõe (VC, 
1); guallardoa (VC, 1); guallardoado 
(VC, 1); guallardoãdonos (VC, 1); 
guallardoados (VC, 1); guallardoam 
(VC, 1); guallardoar (VC, 5); guallardoõe 
(VC, 1); he gualardoada (VC, 1); he 

guallardoada (VC, 1); seer gualardoado 
(VC, 1); seer guallardoado (VC, 2); seer 
te ha gualardoado (VC, 1); seer te ha 
galard[o]ado (VC, ); sejã gualardoados 
(VC, 2); sera gualardoada (VC, 1); sera 
gualardoado (VC, 1); serã gualardoados 
(VC, 1); sera guallardoado (VC, 1); som 
gallardoadas (VC, 1); som guallardoados 
(VC, 1). Contextos: «o meu padre que 
he nos çeeos que gualardoa os que o 
glorificã» (VC); «he avondosamente 
gualardoada  e recobrada» (VC); 
«elle ficara cõ elles depois do fim do 
mũdo gualardoãdoos e abastãdoos de 
sua presença sẽpre sem fim» (VC); 
«som primeiros gualardoados» (VC); 
«aparelharse hã pera gualardoar» (VC); 
«ou teu padre que vee em abscõdido to 
gualardoara com os gualardoões que 
scõdeo aaquelles que o temem» (VC); 
«por tal que o aja por boõ e o reçeba e 
a gualardoõe» (VC); «nõ soomẽte da 
honrra de que guallardoa os boõos» 
(VC); «porem em ambos sera pugnido 
ou guallardoado» (VC); «e depois 
da fim do mundo guallardoãdonos e 
abastando da tua presença sem fim» 
(VC); «Aquelles pois que com os seus 
doões bẽ obrãdo guaãçarõ som louuados 
per o senhor e guallardoados» (VC); 
«onde se guallardoam as obras» (VC); 
«pera guallardoar os boos (e aquellas 
que prestes stauã.)» (VC); «porque o 
senhor ajnda que guallardoõe os fortes 
e firmes nõ engeita porem os fracos» 
(VC); «empero auera o merito porque 
a voõtade he gualardoada acerca de 
deus e nõ a obra» (VC); «A voontade 
he aquella que he guallardoada por o 
bem ou pugnida pello mal as obras sam 
testimunhas da voontade» (VC); «per 
os seus mereçimentos eu mereça cõ 
elles seer gualardoado per ty» (VC); 
«mereça seer guallardoado» (VC); «o 
senhor aqui diz seer te ha gualardoado 
ẽ a resurrecçõ dos justos» (VC); «(Seer 
te ha galard[o]ado) .s. per o senhor» 
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(VC); «assy sejã gualardoados cõ 
os corpos em que mereçerõ» (VC); 
«porque entõ sera gualardoada a 
paciẽcia dos martires» (VC); «e porẽ 
no tẽpo vijndoiro em ambas aquestas 
sera gualardoado ou punido jũtamẽte» 
(VC); «os nossos feytos rijos nem os 
nossos dictos serã gualardoados» (VC); 
«E pois que o reçebimento daquelles 
sera guallardoado mujto mais o sera 
o albergamento e reçebimento dos 
discipullos de Christo» (VC); «e se 
aquestas som gallardoadas ergo e 
as outras» (VC); «dos quaaes som 
guallardoados os que vigiã» (VC).

galea, subs. (do italiano galea). O mesmo 
que galé. Formas: galeeas (S, 1). 
Contexto: «ou lhes venden galeeas ou 
naaos» (S).

galé, subs. (do francês antigo galée). 
Embarcação de vela e remos. Formas: 
galees (HV, 3). Contextos: «E mãdou a 
Gays seu mestre salla que aparelhasse 
naaos e galees e doutros nauios» (HV); 
«e sabee que som antre naaos e galees 
vinte mill» (HV); «que se ẽcolhessem 
logo aos naaos e galees» (HV).

galinha, subs. (do lat. gallina-m). Fêmea 
de uma ave galinácea doméstica. 
Formas: galinha (VC, 1); galinhas (C, 
1); gallinha (VC, 2; EE, 4); gualinha 
(VC, 1); guallinha (VC, 1). Contextos: 
«jndo ajuntados aa maneia que vaão os 
pintaãos com a galinha ẽpuxãdoo de 
cada cabo» (VC); «E per esta maneira 
se pagara o dizimo dos patos e galinhas 
e frãgõs e outras aves criadas aa mão» 
(C); «assi como a gallinha ajũta os 
seus pintaãos de sob as aas suas» (VC); 
«Quantas vezes quis ajuntar teus filhos 
assy como a gallinha recolhe seus 
frangaynhos sob as aas» (EE); «nõ 
perdeo a sua primogenitura por gualinha 
mas por lẽtilha» (VC); «mas assy como 
os pintaaos vaãm empos a guallinha» 
(VC).

galirejamento, subs. (de galirejar + 

-mento; galirejar, de galir + -ejar; galir, 
por sua vez do lat. medieval gallire). O 
barulho que as aves fazem; o gorjeio das 
aves. Formas: galireiamẽtos (TC, 1). 
Contexto: «Outrosy nos galireiamẽtos 
das aues muyto mayor sandice he 
rezom» (TC).

galo, subs. (do lat. gallu-m). Macho de 
uma ave galinácea doméstica. Formas: 
gallo (VC, 10; EE, 3); gallos (VC, 2); 
galo (VC, 1); guallo (VC, 4). Contextos: 
«ou quando canta o gallo» (VC); «Em 
verdade te digo nõ cantara ho gallo atee 
que tres vezes me negues» (EE); des que 
primeiro cantauã os gallos» (VC); «e as 
outras duas vezes o negou ante da segũda 
vez que cãtou o galo» (VC); «porque 
entom acorda o guallo a cantar» (VC).

ga loardor ,  subs .  O  mesmo que 
galardoador. Formas: gualoardor (VC, 
1). Contexto: «as cousas que perteẽçẽ aa 
resurreiçõ e a açençõ som cõprehẽdidos 
em este vocabollo gloria e porẽ se chama 
assy como gualoardor» (VC).

gamela, subs. (do lat. camella-m). Vasilha 
de madeira ou barro em forma de 
alguidar. Formas: gamellas (C, 1). 
Contexto: «Os que fizerem escudelas, 
gamellas» (C).

ganança, subs. O mesmo que ganância. 
Formas: ganãça (S, 2). Contextos: «que 
o teu jejuũ seja abastãça da alma e non 
ganãça da bolsa» (S); «sse algũa ganãça 
ouue, deuea rrestitujr» (S).

ganância ,  subs. (do lat. hispânico 
ganancia-m). Ganho; lucro. Formas: 
ganãçia (S, 4); ganãçias (S, 1); ganamçia 
(S, 1). Contextos: «nom que ha ganãçia 
seja enjusta» (S); «e non soomẽte ho 
deue rrestituir, mais toda a ganãçia que 
dello ouuo sen sacar espenssas» (S); 
«deue rrestituir as vsuras e nõ a ganãçia 
que con elas ouuo» (S); «e ouuerõ 
muytos proueitos dy e ganãçias» (S); 
«e esperãça de aver dy alguũ proueyto 
e ganamçia conprãdo e vemdendo com 
fraude e maliçia» (S).
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ganção, subs. O mesmo que ganço. 
Formas: guaãçõ (VC, 4). Contextos: 
«e a rẽda e guaãçõ dellas a my o da» 
(VC); «fazes algũa cousa de guaãçõ 
nẽ reçebẽdo aalẽ da quantidade que 
emprestares» (VC); «e aquelle que 
preega por alguũ guaãçõ tẽporal ou por 
vaã gloria» (VC); «trabalhã por saluaçõ 
e guaãçõ das almas» (VC).

gançar, vb. (de gança + -ar; gança, do 
lat. hispânico ganancia-m). Ganhar; 
alcançar; caçar. Formas: era guançada 
(VC, 1); forõ guãçadas (VC, 1); fostes 
guãçados (VC, 1); gaãçara (VC, 2); 
gaãçarõ (VC, 1); gaãçou (TC, 1; VC, 
1); gaamçou (TC, 1); gançaremos (VC, 
1); guaãça (VC, 7); guaãçalloas (VC, 
1); guaãçam (VC, 1); guaãçamos (VC, 
1); guaãçar (VC, 11); guaãçara (VC, 1); 
guaãçaram (VC, 1); guaãçaras (VC, 1); 
guaãçarẽ (VC, 1); guaãçares (VC, 1); 
guaãçarmos (VC, 1); guaãçarõ (VC, 
3); guaãçarom (VC, 1); guaãças (VC, 
2); guaãçaste (VC, 2); guaãçastes (VC, 
1); guaãçauã (VC, 2); guaãçe (VC, 1); 
guaãçem (VC, 1); guaãçou (VC, 5); 
guaança (VC, 2); guaançã (VC, 1); 
guaançado (VC, 1); guaançamos (VC, 
2); guaançando (VC, 1); guaançar (VC, 
7); guaançara (VC, 1); guaançaram (VC, 
1); guaançarem (VC, 1); guaançares 
(VC, 1); guaançarmos (VC, 1); guaanças 
(VC, 1); guaançe (VC, 1); guaançemos 
(VC, 1); guaançou (VC, 4); guãça (VC, 
7); guãçada (VC, 1); guãçadas (VC, 2); 
guãçado (VC, 1); guãçados (VC, 2); 
guãçallaa (VC, 1); guãçamos (VC, 1); 
guãçar (VC, 7); guãçara (VC, 1); guãçarẽ 
(VC, 2); guãçares (VC, 1); guãçarõ (VC, 
1); guãçarom (VC, 1); guãçasse (VC, 1); 
guãçassẽ (VC, 2); guãçassem (VC, 2); 
guãçey (VC, 1); guãçou (VC, 2); guança 
(VC, 2); guançã (VC, 1); guançamos 
(VC, 1); guançar (VC, 8); guançara (VC, 
1); guançaram (VC, 1); guançaras (VC, 
1); guançarẽ (VC, 3); guançares (VC, 
1); guançasse (VC, 1); guançaua (VC, 

1); guançe (VC, 1); guançes (VC, 1); he 
guaãçada (VC, 1); sera guaançado (VC, 
1); som guaançadas (VC, 1). Contextos: 
«pera auer ally de tomar viãda que era 
guançada per trabalho» (VC); «pode 
empero seer feita esmolla das cousas 
que forõ guãçadas per maa maneira 
da voõtade ou de obra» (VC); «e nõ 
assesseguedes nẽ queyrades cessar de 
fazer gaanho a Christo pois que fostes 
guãçados per Christo» (VC); «por saber 
quanto cada huũ gaãçara» (VC); «cõ os 
marcos e cabedal gaãçarõ e ouuerom 
guallardõ do senhor» (VC); «Porque 
dizẽ os dereitos que se o perdedor 
demãdar o que gaãçou ẽ iuyzio que o 
façã entregar» (TC); «por alguum auer 
se letaras algũas maliciosas gaamçou» 
(TC); «aquella semelhãça que nos 
gançaremos e aueremos cõ os angeos» 
(VC); «porque a peendẽça guaãça e 
empetra em este mũdo perdõ que val 
em o outro» (VC); «(e se te ouuir) e 
se areprehẽder (guaãçalloas)» (VC); 
«e da condiçom sua ameude guaãçam 
nodoas e magoa» (VC); «vees quanto 
guaãçamos da perseguiçõ da quelles» 
(VC); «quando nos em amando os 
imijgos os podemos saluar e guaãçar» 
(VC); «dos quaaes sabia que guaãçara 
perdoãça de seus pecados» (VC); «os 
quaaes em viuendo aqui mereçerõ e 
guaãçaram que lhes aproueitassem 
os beẽs depois da morte» (VC); «a ty 
e aquelles que guaãçaras pera my» 
(VC); «som muytos prellados que 
mais veẽ a visitar por guaãçarẽ» (VC); 
«que reçebas por aueres e guaãçares 
aquelle regno» (VC); «mas per exẽplo 
de percalçar aquesta nos ensina de 
guaãçarmos a gloria celestrial» (VC); 
«pregũtãdo que guaãçarõ» (VC); «E 
aqueste custume guaãçarom elles do 
emperador» (VC); «vee pois quanto 
guaãças soffrendo mãsamẽte as jnjurias 
dos jmijgos» (VC); «jnfijndas merçees e 
guallardoões guaãçaste e fructificaste» 
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(VC); «E porẽ esguardaae bem vos outros 
quaaes quer que guaãçastes aqueste 
carrego ou ministerio» (VC); «porque 
guaãçauã e trasfeguauã os proueitos 
deste mundo» (VC); «porque guaãçe a 
vida eternal» (VC); «E que lhes presta 
ahynda que guaãçem todo o mundo pois 
que perdem sy mesmos» (VC); «o qual 
mouido com misericordia lhe guaãçou 
e empetrou aquella auondãça dazeite do 
senhor deus» (VC); «segue e guaança 
desordinados padeçimentos» (VC); 
«guaançã muytos beneficios» (VC); 
«A terçeyra o guaançado dõ ou joya 
da luz» (VC); «entom quando viuẽdo 
nos e fallãdo guaançamos as almas dos 
proximos» (VC); «em lhes guaançando 
de deos beems spirituaaes» (VC); «da 
quelles que querẽ guaançar as almas 
alheas» (VC); «em tẽpo pero que se asy 
deteuer em ho que dito he guaançara 
alguũ proueito» (VC); «porque vejam 
os doutores quanto guaançaram» (VC); 
«alguũs cobijçosos outorguam com 
sigo em a cobijça com esperãça de 
guaançarem algũas almas» (VC); «e 
çertas mais sajesmẽte fazes se a perdes 
pera guaançares que se a guaanhas 
pera a perderes» (VC); «O sexto pam 
he a graça que nos da de auermos e 
guaançarmos mereçimentos» (VC); 
«porque guaanças logo remissom dos 
pecados» (VC); «e que nõ percalce 
deuaçõ nẽ guaançe cousa algũa ẽ 
outros tempos» (VC); «Trabalhemos 
pois fielmẽte e guaançemos cõ os beẽs 
da natureza graça e da fortuna que 
nos sõ dados» (VC); «Se mandã ao 
pecador que faça smolla ou que torne 
aquello que mal guaançou ha temor 
que lhe falleça» (VC); «nõ se percalça 
nẽ guãça a virtude de deus» (VC); 
«a emveterada gloria e honrra muy 
antiguamẽte per os serenissimos reys 
vossos predeçessores guãçada dos dictos 
regnos» (VC); «Ajnda que as riquezas 
nõ sejã mal guãçadas sempre pero se 

chamã dinheiros mal guãçados» (VC); 
«se aquelles que fazẽ esmolla de dinheiro 
mal guãçado percalçã amigos» (VC); 
«a sua vida corporal guãçallaa teẽdoa 
em cõta de ouelha pera a morte» (VC); 
«Em aquelles a que perdoamos damos 
ou guãçamos perdom a nos meesmos» 
(VC); «por poder guãçar o sposo» (VC); 
«valia çinco mealhas as quaaes guãçara 
cõ suores pera seu mãtijmẽto» (VC); 
«ẽ se auerẽ e guãçarẽ fadigas» (VC); 
«E por tu fazeres verdadeira penitẽcia 
e guãçares perfeita graça de perdõ» 
(VC); «mas ajnda aquelles que guãçarõ a 
graça spiritual» (VC); «em toda sua vida 
guãçarom acõpanhados» (VC); «por tal 
que elle guãçasse e cobrasse o teu spiritu 
e o teu corpo que era perdido» (VC); «nẽ 
os cõprassem ou guãçassẽ per riquezas» 
(VC); «por o cõseguinte mas ligeiramẽte 
guãçassem perdõ» (VC); «Ex aqui 
outros cinco ou dous que guãçey» (VC); 
«e nõ guãçou cõ elle» (VC); «De sy esta 
palaura empetra e guança que a oraçom 
seja ouuida» (VC); «aquelles que ham 
paz guançã ferrugẽ assi como o ferro» 
(VC); «por que em aquesto guançamos 
pera nos a espada» (VC); «asy como 
Christo quise seer vendido por nos auer 
e guançar o regno cellestrial» (VC); 
«tanto guançara mais ligeyramente 
graça de remissom» (VC); «guançaram 
a folguãça sempiterna» (VC); «porque 
se acerca desto vigiares guançaras 
duas cousas» (VC); «E que os homẽs 
nom desesperem em suas oraçoões da 
sperança a todos de guançarẽ aquelle» 
(VC); «Aparelha te pera sobir ao çeeo 
e pera cometeres e guançares o regno 
celestrial» (VC); «saluo se a guançasse 
per seu emgenho e per trabalho e 
difficuldade» (VC); «Leesse da senhora 
virgem que cõ a rroca e agulha guançaua 
o mantimento para sy e para seu filho» 
(VC); «que entãto busque mais como 
guançe e faça boõas obras» (VC); «Eu 
te rogo que guançes cõ todas justas 
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roguarias» (VC); «per os roguos dos 
sanctos he guaãçada saude e saluaçõ a 
alguẽ» (VC); «mas sera guaançado e 
percalçado todo bẽ» (VC); «As feridas 
que som guaançadas por louuor e honrra 
do emperador fazẽ os caualleiros seer 
mais louuador e gloriosos» (VC).

ganço, subs. (regressivo de gançar). 
Ganho; lucro. Formas: gaanço (VC, 
2); guaãço (VC, 7); guaãços (VC, 1); 
guaanço (VC, 4); guãço (VC, 6); guãços 
(VC, 3); guanço (VC, 1). Contextos: «e 
que offereçã gaanço e fructo per exẽplo 
dos seruos que cõ os marcos e cabedal 
gaãçarõ e ouuerom guallardõ do senhor» 
(VC); «fazer mayor proueito e gaanço a 
outrem» (VC); «mas por vaã gloria ou 
por guaãço tẽporal» (VC); «e os que 
buscam os guaãços e as cousas sobejas 
e pintadas» (VC); «e que a morte a ella 
he guaanço» (VC); «A sperança do 
guãço faz seer dilleitosos os perigos 
do mar e a sperança da saude ablãda 
a door da meezinha» (VC); «Leixarõ 
logo o guaãço corporal por auerẽ os 
guãços eternaães» (VC); «e nom prezar 
o guanço» (VC).

ganha dinheiros, subs. O mesmo que 
ganhadeiro :  jornaleiro;  ganhão; 
cavador. Formas: ganha dinheiros (C 
1). Contexto: «Os cauõoes e braçeiros 
e ganha dinheiros» (C).

ganhar, vb. (do frâncico *waidanjan, 
pelo lat. medieval ganare). Lucrar; 
obter. Formas: auiã ganhado (HV); for 
ganhado (S, 1); gaanha (TC, 1; VC, 1; 
EE, 2); gaanhã (EE, 1); gaanhada (S, 
1); gaanhado (EE, 2); gaanham (EE, 
1); gaanhar (S, 1; EE, 7); gaanharen (S, 
1); gaanhase (S, 1); gaanhasse (EE, 1); 
gaanhay (EE, 4); gaanhou (EE, 5); ganha 
(S, 8; EE, 1); ganhã (S, 1); ganhada (TC, 
1); ganhadas (S, 1); ganhado (S, 1; EE, 
1); ganhados (S, 3); ganhamos (S, 1); 
ganhando (C, 1); ganhar (S, 6; C, 1; 
EE, 3); ganhara (S, 1; EE, 1); ganharem 
(S, 1; C, 2); ganhares (S, 1); ganharlhe 

(S, 1); ganharõ (C, 1); ganharom (S, 
1); ganharon (S, 1); ganhaste (S, 1); 
ganhemos (S, 1); ganhey (S, 1); ganhon 
(S, 3); ganhou (S, 6; EE, 1); guaanhã 
(VC, 1); guaanhar (VC, 1); guaanhas 
(VC, 1); guanha (VC, 1); guanhado (VC, 
1); guanhar (S, 1; VC, 2); guanharom 
(SG, 1); he guanhado (VC, 1); som 
ganhados (S, 1); son ganhados (S, 1); 
tẽ ganhados (EE, 1); teem gaanhado 
(EE, 1); tenho gaanhados (EE, 2). 
Contextos: «quanto auiã ganhado 
em Jherusalẽ» (HV); «o que asi for 
ganhado deuese rrestituir aos curadores 
de taees perssoas» (S); «aquele que ioga 
os dados aquelo que gaanha he furto» 
(TC); «A esto tã bem se diz pellos que 
gaanhã as almas alheeas» (EE); «E em 
toda cousa mal gaanhada se quebrãta o 
mandamẽto» (S); «nõ se perdoa o pecado 
se non que se restitua o mal gaanhado» 
(EE); «Item que tarde se gaanham sem 
pecado» (EE); «pello qual nos he dada 
esperãça de gaanhar o bem sacreto e 
escõdido que he a gloria» (S); «E ysto 
mesmo deuen fazer os que gaanharen 
boos castellos e heerdades» (S); «qual 
quer que algũa cousa gaanhase he 
teudo ha rrestituyr» (S); «Eu som feyto 
enfermo com os enfermos pera que 
gaanhasse os enfermos» (EE); «E eu vos 
digo, gaanhay amigos cõ as ryquezas da 
maldade» (EE); «e trautou com elles e 
gaanhou outros çinquo com elles» (EE); 
«aquilo que homẽ ganha he theudo de 
o tornar aaquelles de quen o ganhou» 
(S); «E dizẽ que os homẽs ganhã seus 
beẽs algũas vezes justamẽte» (S); «se 
lha leyxou seu padre ou sua madre ou 
outra alguma pessoa alguma cousa mal 
ganhada» (TC); «os dapnos que ho 
homen fez e das cousas mal ganhadas» 
(S); «o reygno pormitido a nos por elle 
e ganhado pello seu sangue e payxam 
venha em nos» (VC); «E depois de 
vijndo chamoulhes pera saber que tijnha 
cada huũ delles ganhado» (EE); «Hos 
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beẽs propios e justamẽte ganhados 
deue seer feita a esmola» (S); «Por este 
ganhamos a resureiçõ na gloria e vida 
perdurauel» (S); «furtando, roubando, 
ganhando» (C); «E por quãto o prymeiro 
e prinçipal que nos enbarga de ganhar a 
benauẽturãça que he a gloria he o pecado 
que hy cometemos» (S); «por esta petiçõ 
nõ ganhara remisõ nẽ indulgençia» (S); 
«escõderom o dinheyro que lhes seu 
senhor deu pera ganharem cõ elle» (C); 
«todos quantos beẽs fezeres e perdõees 
que ganhares te sejan en rremisson e 
satisfaçon de teus pecados» (S); «E 
alguũa vez enganey maamente e alguũs 
por ganharlhe as coussas alheas» (S); 
«e pouca deuaçam perderem o que seus 
antijgos por serviço de Deus e honrra 
de sua ordẽ ganharõ» (C); «deuen dar 
o que asi ganharom en esmolas aos 
proues» (S); «he de saber quãdo deuẽ 
rrestituyr o que ganharon» (S); «O que 
ganhaste pera quen sera» (S); «mais 
por que ganhemos que elle cũpra sua 
ordenãça pellas oraçõees dos ssanctos» 
(S); «E nom pagey a diuida ao tempo 
que deuia por lijõjaria ou por ameaças ou 
ypocrisia ganhey e ouue algũas cousas» 
(S); «nom pagan os dizimos das terras 
que lauran e ho que ganhon por suas 
pesoas» (S); «Veeo outro dizendo senhor 
teu marco ganhou çinquo marcos» 
(EE); «Segũdo Tito chamã o nome de 
Jhesu e guaanhã a cousa que querẽ» 
(VC); «he sobre auondoso e de çima 
outorguado que he guaanhar as almas 
a deus per preeguaçõ» (VC); «perdes 
pera guaançares que se a guaanhas 
pera a perderes» (VC); «Per a ffe se 
guanha a saluaçõ corporal e spiritual e 
eternal» (VC); «Nõ pode diz elle homẽ 
seruir deus e o dynheiro mal guanhado» 
(VC); «se por cobijça de guanhar ou 
con deleite de jogar ho fazẽ» (VC); 
«ho que asij guanharom e possuem» 
(SG); «ou daquello que he guanhado 
per trabalho feito em dias defesos ou 

festiuaues» (VC); «Hos beẽs propios 
e justamẽte ganhados deue seer feita a 
esmola e non dos que nõ justamente som 
ganhados» (S); «destes taees beẽs pode 
ser feita esmola, aynda que son ganhados 
desonestamente» (S); «Senhor teu marco 
tẽ ganhados dez marcos» (EE); «quanto 
mais teem gaanhado do mundo tanto 
mais teẽ conquistado o inferno» (EE); 
«Eis aquy outros dous tenho gaanhados» 
(EE).

ganho, subs. (regressivo de ganhar). Lucro; 
proveito. Formas: gaanho (TC, 1; VC, 
12; EE, 6); gaanhos (VC, 2); ganho (S, 7; 
VC, 3; EE, 1); ganhos (S, 1); guaanho (S, 
1; VC, 30); guaanhos (VC, 7); guamho 
(VC, 1); guanho (VC, 11); guanhos (VC, 
1). Contextos: «prolongou algũs feytos 
por auer por ello mayor gaanho» (TC); 
«pera o gaanho e interesse temporal» 
(EE); «e aquestes por a golosice e 
guargãtuiçe dos gaanhos de que nũca 
som fartos» (VC); «rroubar, dar a ganho, 
ẽganar, jurar» (S); «daylhe do ganho das 
suas maãos»; «Todo meu cuydado he de 
enrriqueçer com ganhos de usura» (S); 
«e geeralmẽte todo guaanho que nom 
he licito e onesto» (S); «E se esto for 
feito todollos malles poeras em cabo 
e muytos outros guaanhos aueras» 
(VC); «aueras o guamho dobrado» (VC); 
esto fara por sperança de auer guanho 
e honrra da sua cauallaria» (VC); «e 
dos outros que sospirã por os guanhos 
he auida por sandia a falla simplez e 
plana» (VC).

garção, subs. (do frâncico *wrakkjo, pelo 
francês garçon, rapaz). Criado. Formas: 
guarções (VC, 1). Contexto: «e taaes 
como estes se mostrã seer homẽs vijs e 
nõ nobles e nõ senhores: mas guarções 
e seruos» (VC).

garda, subs. O mesmo que guarda. 
Formas: garda (S, 16; S, 2; TC, 2; 
EE, 1). Contextos: «poelas em garda 
pera os enfermos pera o ẽ diante» (S); 
«Item aos oficiaes dalguũs senhores 
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do furtu e da maa garda se a fazẽ e do 
mao paramẽto das cousas do senhor» 
(TC); «Per uentura sõ eu garda de meu 
irmaão» (TC); «seu gaado que sen garda 
leixarõ» (EE).

gardador, subs. O mesmo que guardador. 
Formas: gardador (S, 2). Contextos: 
«Pastor, gardador por que he guarda de 
todalas coussas» (S); «ca rezom he que 
o que he gardador da vida alhea seia 
mereçedor da sua que seia gardada» (S).

gardar, vb. O mesmo que guardar. 
Formas: estem gardadas (C, 1); ffose 
gardada (S, 1); fossen gardados (EE, 1); 
garda (S, 16; TC, 6); gardã (S, 1; TC, 2; 
EE, 1); gardada (S, 2; C, 1); gardadas (S, 
1); gardãdo (S, 1; TC, 1); gardãdoos (EE, 
1); gardala (S, 1); gardalas (S, 1); gardam 
(S, 1; EE, 2); gardamos (TC, 1); gardan 
(S, 2); gardando (S, 3; C, 1); gardar (S, 
43; TC, 11; VC, 1; C, 6; EE, 4); gardaras 
(S, 2); gardarem (C, 1); gardarõ (TC, 1); 
gardaron (EE, 1); gardarse (S, 1; EE, 
1); gardase (S, 1; TC, 1); gardasẽ (TC, 
1); gardassem (S, 1); gardate (TC, 1); 
gardaua (EE, 3); gardauã (TC, 1; VC, 
1; EE, 1); gardayuos (EE, 1); gardayvos 
(EE, 1); garde (S, 2; TC, 5); gardẽ (C, 
3); gardem (C, 1); gardemos (S, 2; TC, 
1; EE, 1); gardey (S, 2); gardom (S, 1); 
gardou (S, 3; VC, 1; EE, 1); he gardado 
(EE, 1); seia gardada (S, 1); ser gardada 
(S, 2); ser gardado (S, 1); ser gardados 
(TC, 1). Contextos: «em a qual estem 
gardadas as vestimẽtas» (C); «por que 
ffose gardada ha ãtiguidade ẽ elas» (S); 
«era custume dos judeus hũtar os corpos 
dos mortos por que fossen gardados 
do fedor» (EE); «A segunda cõserua 
e garda a ley» (S); «Senhor garda os 
meus olhos que nõ ueiã uaydades» (TC); 
«algũas outras cousas que metem em 
seus corpus ou gardã lixo de fornizio» 
(TC); «E se foy bem gardada, ponha 
oleo e crisma» (S); «e consumir a hostia 
ou hostias gardadas» (S); «o casado 
por boo que seia gardãdo a ley de Deus 

nõ ha mais de trĩta» (TC); «(como 
sua deestra os cobrira) gardãdoos na 
bẽauẽturãça» (EE); «nõ usar da graça 
rreçebida nẽ gardala» (S); «por que a 
de teer as chaues della e gardalas que 
non entrem escomũgados nem caães nẽ 
outra coussa çuja» (S); «ou se ha teem 
non gardam ho que nella se contem» 
(S); «gardamos bem o domingo que 
quer dizer cousa santa ou dia santo» 
(TC); «E aos caualeiros dos rroubos 
e adulterios non gardan fieldade nẽ 
amenajem» (S); «cada hũa faça ssegũdo 
seu costume gardando as çinquo cousas 
sustãçiaees suso ditas» (S); «Destas 
cousas se deue de gardar e quytar o 
que quer fazer peemdença uerdadeyra» 
(TC); «O terçeiro gardaras ho sabado» 
(S); «e os que nõ gardarem paguem a 
dita pena» (C); «Item das festas se as 
gardarõ ou guardã» (TC); «os quaaes 
gardaron ha pallaura de deus» (EE); 
«Em este euãgelho ẽsina ho senhor a 
seus catolicos gardarse cõ dilligẽçia 
dos falsos prophetas e maaos» (EE); «e 
nõ braadauas a gente que pasaua que se 
gardase» (TC); «Ihesu Christo mãdou 
que gardasẽ o sãcto domĩgo» (TC); «o 
qual era mandado aos iudeus ẽ maneyra 
de ssonbra ou de fegura que gardassem» 
(S); «Gardate da uista das molheres» 
(TC);  «Maria  gardaua  todal las 
pallauras» (EE); «Este dia gardauã os 
iudeus porque era asi mãdado na ley» 
(TC); «porque sabia que ally o gardauã 
e spreitauã os scripuaães» (VC); «ca 
nõ vos disse do pam dizẽdo gardayuos 
do formento dos phariseus e saduçeos» 
(EE); «gardayvos dos falssos prophetas» 
(EE); «Item se garde o sacerdote de seer 
parleyro» (TC); «mãdamos que as gardẽ 
muy bẽ» (C); «mandamos sob a dita pena 
que em fazerem seus prazos gardem» 
(C); «a primeira que gardemos a graça 
dadopçion» (S); «e asy faz mester que 
gardemos as orelhas que nõ ouçã o que 
nõ cõuẽ» (TC); «non gardey o Evangelho 
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de Jhesu Christo na correyçom de meu 
proximo» (S); «por que nom gardom 
ho sangue pera comũgar» (S); «se 
era guarda das cousas da rrelegion 
e as gardou mal» (S); «ho galardom 
que he gardado aos filhos adoptiuos» 
(EE); «seia mereçedor da sua que seia 
gardada» (S); «aho ynimigo deue ser 
gardada a fe» (S); «deue ser gardado 
este sangue ẽ huũ vaso» (S); «E porque 
o casamẽto he mais solto asy deuẽ de 
ser gardados os seus termos como os da 
castidade» (TC).

gardual, subs. O mesmo que gradual. 
Formas: gardual (S, 1). Contexto: 
«Titulo .xcviij. do rrespomssoryo ou 
gardual» (S).

garganta, subs. (relacionado com o grego 
γαργαρεών, úvula). Parte anterior do 
pescoço; goela. Formas: garganta (S, 
1; TC, 1); gargãta (TC, 2); gargãtas 
(TC, 1); guarguãta (VC, 1). Contextos: 
«este nome desçende de fflumẽ, que he 
aquella parte em a garganta que disçerne 
e julga o sabor das uiandas qual he doce 
e qual he amarga» (S); «a garganta foy 
e he comẽço de todo pecado» (TC); 
«bẽ lhe faz mester que seia absteẽte na 
gargãta (TC); «trabalhã moyto por ẽcher 
as gargãtas pensãdo per uẽtura que em 
aquelas cousas se gardã as festas» (TC); 
«E as guellas e guarguãta per que sayra 
a voz de fazer e cõcordar a trayçõ que 
fosse apertada cõ o baraçõ» (VC).

gargantão, subs. (de garganta + -ão). 
Glutão; comilão. Formas: gargantã (VC, 
1); gargantõ (EE, 1); gargantõees (S, 2); 
gargantom (EE, 1); garganton (S, 1); 
guargãtões (VC, 1); guarguãtã (VC, 1); 
guarguãtam (VC, 2); guarguãtões (VC, 
1); guarguãtoões (VC, 2). Contextos: 
«e he gargantã e beuerrã e amjgo dos 
pubricanos e pecadores» (VC); «eys 
aquy ho homẽ gargantõ e bebedor 
de vinho» (EE); «Os gargantõees e 
palrreiros por golosiçe se antremetẽ nos 
manjares dos grandes» (S); «eis aquy 

ho homem gargantom e bebedor de 
vinho» (EE); «ao pregyçoso rromaria, 
ao garganton luxurioso jejuũ» (S); «Os 
guargãtões e que se pagã de comer 
mujtas yguarias serã atormẽtados cõ 
muy apertado jejuũ» (VC); «Este homẽ 
guarguãtã e beuerrã he» (VC); «e a 
huũ chamastes demonjnhado e a outro 
guarguãtam e bebado» (VC); «nõ 
pareçerẽ golosos e guarguãtões» (VC); 
«Ajã pois temor os luxuriosos e os 
guarguãtoões e os çujos» (VC); «em as 
quaaes cousas os guarguãtoões amehude 
peccã e offendẽ a deus» (VC).

gargantoíce, subs. (de gargantão + -ice). 
Gula; gulodice; abuso na alimentação. 
Formas:  guargantoyçe (VC, 1); 
guarguamtoyçe (VC, 1); guarguãtoiçe 
(VC, 5); guarguãtoiçes (VC, 1); 
guarguãtoyçe (VC, 3). Contextos: 
«porque em este mundo allegrauãse 
da guargantoyçe ou aly sera choro» 
(VC); «outorgua me outrosi cõtradizer 
aa guarguamtoyçe em toda cousa per 
a boca que entra do corpo» (VC); «e 
a quẽ lãça a catiuidade e a rayua da 
guarguãtoiçe» (VC); «Mas damosnos 
aas guarguãtoiçes e beuediçes» (VC); 
«assumpçõ e opressom dos menores 
guarguãtoyçe luxuria menosprezo e 
negligẽçia» (VC).

gargantuíce ,  subs.  O mesmo que 
gargantoíce. Formas: gargantuyce (TC, 
1); gargantuyçe (S, 2); gargãtuice (TC, 
2); gargãtuyce (TC, 1); gargãtuyçe (S, 
1); guargantuyce (VC, 1); guargãtuiçe 
(VC, 1). Contextos: «e todo com 
gargantuyce e con pouca deuaçom» 
(TC); «Gargãtuice de muito co mer 
e beber» (TC); «e per gargãtuyce 
e per bebedyce e per todas aquelas 
cousas que deuera fazer de bem que nõ 
fyz» (TC); «Gargãtuyçe, enbotamẽto, 
desejo, bebediçe, palrraria, alegria vãa» 
(S); «e que assi apague a chama da 
guargantuyce» (VC); «e aquestes por a 
golosice e guargãtuiçe dos gaanhos de 
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que nũca som fartos» (VC).
garnecer, vb. O mesmo que guarnecer. 

Formas: garneçer (VC, 1). Contexto: 
«Que justiça he aquesta garneçer e dar 
joyas aos mortos e roubar os viuos tirar 
do sangue dos mezquinhos e offereçer a 
deus?» (VC).

garnir, vb. O mesmo que guarnir. Formas: 
garnido (VC, 1); sejamos garnidos (VC, 
1). Contextos: «e garnido e apellidado 
do meu nomẽ» (VC), «e assy sejamos 
garnidos e ajudados com difendimẽtos 
dos angeos» (VC).

garredice, subs. (de garrido + -ice). 
O mesmo que garridice: tagarelice; 
bisbilhotice. Formas: guarrediçes (VC, 
1). Contexto: «e que solta a boca ha 
fazer escarnehos e aquelle que diz algũas 
guarrediçes e torpezas ou caçorrias» 
(VC).

garrido, subs., adj. (do part. de garrir, 
este do lat. garrire, chilrear). Vistoso; 
loução; galante. Formas: garrida (EE, 
1); guarrida (VC, 1); guarridas (VC, 1); 
guarridos (VC, 3). Contextos: «queixate 
amijga minha: garrida minha e veen» 
(EE); «fosse morto por hũa moça 
guarrida e nom casta» (VC); «e os que 
buscam as cousas guarridas stremadas» 
(VC); «Por aqueste Herodes se entendem 
os guarridos ouffanos» (VC).

gasalhado, subs. (do part. de gasalhar). 
Hospedagem; agasalho; acolhimento. 
Formas: gasalhado (C, 2); guasalhado 
(VC, 2). Contextos: «e por nam teerem 
rezam de lhes fazerem gasalhado nem 
bẽ os trautarem como tem jurado em 
suas confirmações e o dereito os obriga» 
(C); A sexta he agasalhar os estrãgeiros 
e proprios a que falleçe gasalhado» 
(C); «reprehẽdeo o de seer mĩgoado de 
lidiçe e guasalhado» (VC); «caridade 
e piedade e allegria ou guasalhado 
se requerẽ e som cõpridoyras em a 
hospedaria verdadeira e graciosa» (VC).

gasalhar, vb. (talvez do gótico *gasalja, 
companheiro). O mesmo que agasalhar. 

Formas: gasalhando (EE, 1). Contexto: 
«em todo tempo ẽ ho mũdo gasalhando» 
(EE).

gastador, subs., adj. (de gastado + -or). 
Dissipador. Formas: gastador (VC, 5); 
guastador (VC, 5); guastadores (VC, 
2). Contextos: «porque foy gastador 
dos meus beẽs e vyuy fora da regra» 
(VC); «e reçebe o teu filho gastador 
que se torna para ty» (VC); «nõ era 
aquella despesa mal feita nẽ de molher 
gastador» (VC); «a ouelha centesima e 
a mealha decima e o filho mais mãçebo e 
guastador» (VC); «mas quam guastador 
oje foy Christo» (VC); «e por a terçeira 
ao filho guastador» (VC); «somos bem 
deuassus e guastadores ou destroydores» 
(VC); «E assy ambos aquelles ydollos 
destroydores e guastadores forom 
destroydos per Daniel» (VC).

gastar, vb. (do germânico *wostjan, 
devastar, pelo lat. medieval vastare ou 
gastare). Despender; dissipar; consumir; 
usar. Formas: ouuese gastado (S, 1); 
forõ gastados (HV, 1); forom gastados 
(HV, 1); gasta (S, 1; VC, 2; EE, 1); gastã 
(S, 1); gastada (EE, 1); gastãdo (VC, 2); 
gastandoas (EE, 1); gastar (VC, 2; EE, 1); 
gastara (VC, 1); gastares (EE, 1); gastase 
(VC, 1); gastassẽ (VC, 1); gastastes (VC, 
1); gastou (EE, 2); guasta (VC, 7); guastã 
(VC, 1); guastadas (VC, 1); guastaria 
(VC, 1); guastas (VC, 1); guastaste 
(VC, 1); guastaua (VC, 1); guastauã 
(VC, 1); guaste (VC, 3); guastes (VC, 
1); guastou (VC, 1); ouuesse gastado 
(VC, 1); seram guastadas (VC, 1); tem 
gastado (HV, 1); tijnha gastado (EE, 
1). Contextos: «saluo se ho ouuese 
gastado ante que soubesẽ que era de 
maa parte» (S); «mas pollas gẽtes que 
erã muytas forõ gastados em poucos 
dias» (HV); «E assi em poucos tẽpos 
forom gastados todos os mantijmentos» 
(HV); «gasta as forças de seu corpo 
em peccados» (EE); «Ho saçerdote nõ 
deue dar este sacramẽto aos jograes 
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velhacos que gastã o seu en maaos vsos» 
(S); «ca licitamẽte se pode possuir a 
riqueza quãdo he bem gastada» (EE); 
«gastãdo e despẽdendo seus beẽs» (VC); 
«gastandoas em pompa e em comer e 
beber e em luxuriar» (EE); «e de fogo 
terreal por gastar e queymar as cousas 
que crescẽ e sentem» (VC); «porque 
ajnda que todo o mũdo venha a elle nõ se 
gastara nẽ falleçera a sua graça» (VC); 
«e quanto aalem disto gastares por elle 
quãdo eu tornar eu te paguarey» (EE); «e 
gastase cõ oçiosidade torpe» (VC); «e 
assy taaes como estes gastassẽ» (VC); 
«mas porque gastastes das rendas e das 
offertas» (VC); «gastou e despendeo 
os beẽs e fazẽda do seu senhor» (EE); 
«nom se guasta nem come per bocados 
nẽ mordeduras» (VC); «por a gloria do 
mundo e hõrra guastã si e as suas cousas» 
(VC); «som dignas de seer cõsumidas e 
guastadas» (VC); «ca doutra maneyra 
guastaria toda a rrequeza que tem» 
(VC); «(que he aquesto que ouço de 
ty?) que guastas meus beẽs tu que 
tees carrego de os despẽder» (VC); 
«guastaste e estroyste tãtos beẽs» 
(VC); «e per toda aquella nocte se 
guastaua e mizquinhaua por o seu 
amado filho» (VC); «mas logo per sua 
virtude se guastauã e consumiã» (VC); 
«e guaste aquelles que te nom querem 
reçeber» (VC); «e o tẽpo razoado para 
estreito escripto e ordenado nõ o guastes 
todo em arroydos e torpes pallauras» 
(VC); «mas damnou e guastou todollos 
lugares darredor» (VC); «E de pois que 
todo ouuesse gastado e mal despesos 
todollos ornamentos de natureza» (VC); 
«e todallas cousas se secarõ e seram 
guastadas de todo» (VC); «tanto que o 
tem gastado» (HV); «cõ phisicos tijnha 
gastado toda sua fazenda e de nenhuũ 
podia seer curada» (EE).

gasto, subs. (do lat. medieval de gastu-m, 
por vastu-m). Ato ou efeito de gastar; 
despesa. Formas: gasto (VC, 1); gastos 

(C, 3); guasto (VC, 1). Contextos: «e 
esta trouue com sigo louçaynha com 
muyto gasto» (VC); «em gastos e ẽ 
despesas nõ deuidas» (C); «A qual cõ 
suas barregaãs ẽ vsos e gastos illiçitos 
despendem» (C); «se siguiã gastos e 
discordias aos ditos letigãtes» (C); «cõ 
grãdissimo guasto» (VC).

gato, subs. (do lat. cattu-m). Pequeno 
mamífero doméstico da família dos 
felídeos. Formas:  gato (VC, 1). 
Contexto: «assi como o bufo e gato 
mais claramẽte vee de nocte que o 
homẽ» (VC).

gavela, subs. (talvez do céltico gabhail, 
braçado, pelo lat. medieval gabella-m). 
Feixe de espigas; paveia. Formas: 
gauella (VC, 1); guauella (VC, 1). 
Contextos: «E foy feyta hũa gauella ou 
pauea de mirra» (VC); «Ex aqui Joseph 
com a manada ou guauella da messe 
semeada» (VC).

gavião, subs. (do gótico *gavilane). 
Pequena ave de rapina. Formas: gauiã 
(TC, 1). Contexto: «asy como he o açor 
ou falcõ ou gauiã» (TC).

gazofilácio, subs. (do grego γαζοφυλάκιον, 
palácio do tesouro, pelo lat. gazophyla-
ciu-m). Cofre do templo de Jerusalém 
onde eram lançadas as oferendas. For-
mas: gazophilaçio (VC, 1). Contexto: 
«Este gazophilaçio era o coffre ou arca 
que staua açerca do altar e tijnha huũ 
furado pequeno ẽçima per que lãçauã o 
dinheyro pera a fabrica do tẽplo» (VC).

geada, subs. (do lat. gelata-m, part. 
passado de gelare). Orvalho congelado 
que se acumula no exterior depois de 
uma noite fria. Formas: geada (VC, 3). 
Contextos: «stauã apartadas da geada e 
frio do inuerno» (VC); «eram como neue 
ou geada e neuoa» (VC); «E derreteos 
e desolueos: assy como faz o sol aa 
geada» (VC).

geena, subs. (do grego γέεννα, lugar de 
tortura, pelo lat. gehenna-m). Inferno. 
Formas: gehẽna (VC, 1). Contexto: «se 
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ouuermos lõgo tẽpo jazer em os tormẽtos 
da gehẽna que he fogo ĩfernal» (VC).

geira, subs. (do lat. jugera-m, medida 
agrária correspodente à porção da terra 
lavrada por uma junta de bois durante 
um dia). O mesmo que jeira: serviço 
e salário de um jornaleiro por um dia 
de trabalho; antiga medida agrária. 
Formas: geira (TC, 1). Contexto: 
«aquela yda que estes uaão a ygreia he 
por tapar geira» (TC).

geito, subs. O mesmo que jeito. Formas: 
geito (VC, 14; C, 2); geitos (VC, 
4); geyto (VC, 4); geytos (EE, 1). 
Contextos: «por nos callarmos cõ 
auiuamẽto amargoso e cõ geito e gesto 
escarnedeiro» (VC); «tomã o alheo per 
força ou per geito» (C); «por nos tirar 
das habituãças e geitos ou jnclinaçoões 
que de tres guisas auemos» (VC); «nom 
auera geyto pera se aleuantar» (VC); «em 
geytos, ou autos, ou beyjos» (EE).

geitoso, adj. (de jeito + -oso). O mesmo que 
jeitoso: que tem jeito; hábil. Formas: 
geitosa (VC, 2); geitosas (VC, 1); geitoso 
(VC, 4); geitosos (VC, 1); geytoso (VC, 
1). Contextos: «porque aquella lhes 
pareçeo mais perteencente e geitosa 
maneira» (VC); «mas pera auondança 
do comer e do enchimẽto som geitosas 
e naturaaes as ẽfirmidades pera se 
geerarem» (VC); «pensse aquella obra 
para que elle he mais geitoso» (VC); «e 
hir se ha ao hermo ajnda que mais ligeiro 
e geitoso» (VC); «fazendonos dilicados 
e molles e geitosos pera nos prezar o 
demo» (VC); «Aquel loguar era apto e 
geytoso para Christo seer preso porque 
era afastado da cidade» (VC).

gejum ,  subs.  O mesmo que jejum . 
Formas: gejuũ (RP, 1); gejuum (VC, 
1). Contextos: «e ysto cõ o estamago 
gejuũ» (RP); «Do gejuum e temptaçoões 
do nosso senhor Jhesu Christo» (VC).

gema, subs. (do lat. gemma-m). Rebento; 
renovo. Formas: geema (EE, 2). 
Contexto: «e alleuãtarey Dauid geema 

justa» (EE).
gemer, vb. (do lat. gemere). Lastimar-se; 

lamentar-se. Formas: gema (VC, 1); 
gemamos (VC, 4); geme (TC, 1; VC, 1; 
EE, 3); gemẽ (VC, 1); gemẽdo (VC, 5); 
gemem (VC, 1); gemendo (VC, 1; EE, 1); 
gemeo (VC, 3; EE, 2); gemer (TC, 1; VC, 
11; EE, 2); gemeres (VC, 1); gemerom 
(VC, 1); gemesse (VC, 2); gemia (VC, 
1); gemo (VC, 1). Contextos: «Qual 
he aquelle que seja de saão entẽdimẽto 
que nom gema» (VC); «mas sollamente 
gemamos auendo door e cõuidemollo» 
(VC); «Quando te asentares a mesa ãte 
geme o que as de comer» (TC); «assy 
como a rolla canta em segredo e em o 
canto geme» (EE); «Assy cheguando se a 
fijm do mundo gemẽ os ellementos como 
se ouuessem medo» (VC); «e porẽ dizẽ 
gemẽdo» (VC); «mas muytos gemem por 
os pecados» (VC); «por fadiga do spiritu 
gemendo, e arepẽtendose antre sy» (EE); 
«E olhãdo ao çeeo gemeo e disse» (EE); 
«deue de fazer peẽdẽça e gemer a Deus 
em seu coraçõ» (TC); «Se tu soomẽte 
gemeres ameude quando ouuires as 
booas cousas e as nõ poseres em obra» 
(VC); «Onde se arreprehenderom os 
maaos a segunda vez e gemerom» (VC); 
«nõ porque ouuesse mester do padre pera 
si cousa porque gemesse» (VC); «e que 
nõ gemesse veendo que gemia» (VC); «e 
teẽdo os olhos pera o çeeo gemo» (VC).

gemido, subs. (do lat. gemitu-m). Ato de 
gemer; lamento; choro. Formas: gemido 
(VC, 3); gemidos (S, 2; VC, 4); gemydos 
(VC, 1). Contextos: «A setima cousa he 
o gemido» (VC); «a mais deue seer por 
gemidos que nom por palauras lomgas» 
(S); «porque muytas vezes este negoçio 
de orar se faz milhor per gemidos que 
per pallauras» (VC); «Oo quam tristes 
vozes e quam tristes braados e gemydos 
aly forom ouuidos» (VC).

genela, subs. O mesmo que janela. 
Formas: genela (RP, 1); genelas (RP, 
2). Contextos: «teẽdo o rostro pera 
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genela ou fresta» (RP); «e as genelas ou 
frestas pera ho meo dia ou pera ho sul 
çarradas estẽ» (RP).

generalidade, subs. (do lat. generalitate-m). 
Qualidade do que é geral. Formas: 
generalidade (VC, 3); generallidade 
(VC, 1). Contextos: «Estas cousas som 
dictas em hũa generalidade» (VC); 
«nõ lhes deuo de desejar saluo em hũa 
generalidade» (VC); «Terceyramente 
per razõ da generalidade. porque o 
eclipse nunca pode seer sobre toda a terra 
geeralmẽte» (VC); «e tu mjnha alma vee 
e consijra aquesta generallidade» (VC).

generativo, adj. (do lat. tardio *generativus, 
a, um, pelo francês générative). Que 
gera; gerador. Formas: generatiuos (S, 
1). Contexto: «ou que ten cortados os 
mẽbros generatiuos» (S).

género, subs. (do lat. *generu-m, por 
genere-m). Qualidade; origem; tipo; 
diferença de sexo. Formas: genero (VC, 
3; C, 1); generos (SG, 1). Contextos: 
«Origenes com razom chamou a Maria 
molher por razom do genero e da 
propriedade do seu coraçom» (VC); 
«em theologia per o genero neutro se 
diz a substancia diuinal» (VC); «e per 
o genero masculino se dizẽ e nomeã as 
pessoas e per o feminino as noçoões» 
(VC); «E ysso mesmo aos ditos clerigos 
jntitullados em elles e cada huum 
delles de qual quer ordem, de qual quer 
genero, de qual quer espeçia, de qual 
quer dignidade e benefiçio» (C); «que 
nom sejam ferramẽtas madeiras cordas 
nauios ou quaes quer outros generos e 
quallidades darmaduras» (SG).

generoso, adj. (do lat. generosus, a, um). 
Próprio de quem tem generosidade; 
magnânimo. Formas: generoso (EE, 1). 
Contexto: «O animo generoso do homẽ 
mays quer seer leuado cõ doçura de 
pallauras que com ymportunidade» (EE).

génito, adj. (do lat. genitus, a, um, part. 
passado de gignere, gerar). Gerado. 
Formas: genita (VC, 2). Contextos: 

«a Jhesu Christo do eterno padre 
sapiencia genita» (VC); «E quando 
que a esclareçimento e diuino louuor da 
sapiencia genita verbo diuino do eternal 
padre» (VC).

genolosia, subs. (do grego γενεαλογία, 
pelo lat. genealogia-m). O mesmo que 
genealogia: linhagem; origem e história 
da descendência de uma família ou povo. 
Formas: genollosia (EE, 1). Contexto: 
«hõde estaua a genollosia dos judeus» 
(EE).

gentar, vb. O mesmo que jantar. Formas: 
gentar (VC, 1). Contexto: «por tal que 
depois de gentar os mẽbros ouuessem 
de jazer folguando do trabalho» (VC).

gentar 2, subs. O mesmo que jantar 2. 
Formas: gentar (VC, 1); gẽtar (VC, 3). 
Contextos: «Quando fazes o gentar) e a 
çeya (nom queiras chamar os amigos)» 
(VC); «e outros que stando ao gẽtar 
spirã e assi per desuayradas maneiras nos 
partimos da queste moordomado» (VC); 
«assy como Christo quando fez o gẽtar 
no hermo» (VC); «Ex que eu aparelhei 
o meu gẽtar» (VC).

gente, subs. (do lat. gente-m). Pessoa; 
conjunto de pessoas. Formas: geẽtes 
(HV, 1; EE, 2); gemte (VC, 1); gemtes (S, 
1; TC, 1; VC, 1); gente (S, 3; TC, 1; VC, 
65; HV, 18; C, 2; EE, 54); gentẽ (VC, 1); 
gentes (SG, 1; S, 3; TC, 1; VC, 48; HV, 
15; EE, 60); gẽte (S, 2; VC, 54; HV, 18; 
EE, 24; RP, 2); gẽtes (SG, 1; S, 3; VC, 
76; HV, 17; EE, 15; RP, 1). Contextos: 
«e o emperador e as suas geẽtes cuydã de 
ho auer todo» (HV); «deulhe a beẽçam 
de todallas geẽtes» (EE); «por tal que 
a Dauid aa gemte aquy temporalmente 
deu gouernãça de rey temporal» (VC); 
«demostra aas gemtes que uaamos ha 
nosso Senhor Deus» (S); «Senhor emuia 
a tua yra nas gemtes que te nom quiserom 
conhocer» (TC); «nõ braadauas a gente 
que pasaua que se gardase» (TC); «E 
muy muita gente estendia seus vestidos 
no caminho» (EE); «Entõ a ygreja toda 
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era ẽ hũa gentẽ. e em hũa nasçõ» (VC); 
«e por esta som feitas grandes guerras e 
batalhas e mortas muytas gentes» (TC); 
«E assy se forõ repartidos e preeguarõ 
as cousas que as gentes auiã entender» 
(VC); «Em Mõpilher nõ me pude escusar 
de cõpanhia de gẽte» (RP); «leuem ou 
mãdem aas dictas partes de Guinee gẽtes 
tratos e Resgates dellas» (SG); «quando 
ha cometa apareçe acõteçẽ mortes de 
gẽtes em bathalhas» (RP).

gentia, subs. (feminino de gentio). Pagã; 
aquela que professa outra religião. 
Formas: gentia (VC, 1); gentya (EE, 
1). Contextos: «A raynha do Abreguo 
seendo gentia» (VC); «e assy eu gentya 
deuo ao menos algũa cousa pequena 
reçeber de teus beneficios» (EE).

gentil, subs., adj. (do lat. gentile-m). 
Delicado; amável; gentio; pagão. 
Formas: gemtijs (VC, 1); gentijs (VC, 
2); gentil (VC, 7); gẽtijs (VC, 1); gẽtil 
(VC, 1). Contextos: «e ouuerom menos 
sentido. temor e conhoçimento delle que 
os gemtijs» (VC); «os quaes de gentijs 
e doçes termos se prezam» (VC); «Que 
ha mais o fiel que afica o seu coraçom 
e o afadiga com cuydados desta vida 
presente que huũ gentil» (VC); «E assy 
diguamos aquy nom era cousa ygual que 
huũ gentil ouuesse de creer como huũ 
judeu» (VC); «por tal que os do poboo 
de Jsrael fossem vençidos e confundidos 
per a ffe deste gentil» (VC); «Ex aqui os 
magos gẽtijs» (VC); «por a consciencia 
da vida gẽtil que fazia auia reçeo de 
anojar Christo» (VC).

gentileza, subs. (de gentil + -eza). 
Qualidade de quem é gentil; amabilidade; 
delicadeza. Formas: gentilleza (EE, 2). 
Contextos: «jnclina aa gentilleza das 
virtudes» (EE); «E porẽ reçeberã o regno 
de fremosura e a coroa de gentilleza da 
maão do senhor» (EE).

gentilidade, subs. (do lat. gentilitate-m). 
Paganismo; religião dos gentios. 
Formas: gentillidade (VC, 1; EE, 

2); gẽtillidade (VC, 1). Contextos: 
«Prosselitos em latĩ som dictos aquelles 
que leixado o erro da gentillidade 
tornãsse ou cõuertẽ se a seerẽ judeos» 
(VC); «seruidon da gentillidade que ãte 
era desemparada por deos» (EE).

gentio, subs. (do lat. genitivu-m, nativo). 
Pagão; aquele que professa outra 
religião. Formas: gemtios (EE, 1; VC, 
4); gemtyos (VC, 3); gentijos (S, 3; 
VC, 31; EE, 1); gentio (VC, 10; EE, 
8); gentios (VC, 91; EE, 29); gentyo 
(VC, 3; EE, 2); gentyos (VC, 8; EE, 5); 
gẽtijo (VC, 1); gẽtijos (S, 1; VC, 10); 
gẽtio (VC, 7); gẽtios (VC, 103; EE, 11); 
gẽtyos (S, 1; VC, 3; EE, 2). Contextos: 
«porque nom fosse ẽuyado tambem aos 
gemtios» (EE); «Mas nom embarguando 
que elle per a cruz seja nom soo rey 
dos judeos mas dos gemtyos» (VC); 
«foy preegada aos gentijos» (S); «E per 
aquesta comfissom feyta per centurio 
que era gentio» (VC); «da sinagoga 
dos judeus mas do pouoo gentio» (EE); 
«e por tirar a sospeyçom mayormente 
antre os gentios antre os quaaes nõ 
auia tal costume» (VC); «em presença 
vos doesta retrahendo vos a linhagem 
que sejaaes gentios» (EE); «A molher 
do gentyo conhoçeo per visom» (VC); 
«ajũtou os judeus e gentyos em hũa 
ygreja» (EE); «porque elle seendo gẽtijo 
como era se teue por jndigno de star em 
presença de Christo» (VC); «E o verso 
que se diz en elle significa a cõversaçom 
dos gẽtijos» (S); «aueo como se fosse 
huũ gẽtio e publicano» (VC); «que 
aquelles que abertamẽte e manifestamẽte 
som gẽtios» (VC); «ssygnifica que os 
gẽtyos que erã desertos e deixados pella 
augua do bautismo os fez saãos» (S); «he 
de notar que os Gallathas gẽtyos forom 
gregos» (EE).

geolho ,  subs. (do lat. genuculu-m , 
diminutivo de genu). O mesmo que 
joelho: articulação da coxa com a perna. 
Formas: geolho (VC, 6); geolhos (TC, 
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1; VC, 41). Contextos: «nẽ que lhe 
posessem geolho em terra» (VC); «e 
todo geolho fez reuerencia e se encuruou 
ao senhor rey Christo» (VC); «digam 
o pater noster e aue maria e outras 
oraçoões con hos geolhos em terra» 
(TC); «poendo os geolhos em terra e 
beyjãdoa» (VC).

geometria, subs. (do grego γεωμετρία, pelo 
lat. geometria-m). Parte da Matemática 
que estuda o espaço e os corpos que 
o ocupam. Formas: geometria (VC, 
1). Contexto: «e todollos que sabem 
geometria nõ os poderiam medyr» (VC).

geração, subs. (do lat. generatione-m). 
Ascendência; o conjunto de todos os 
homens que vivem na mesma época; 
linhagem. Formas: geeraçã (HV, 1; 
VC, 3; EE, 1); geeraçõ (S, 3; TC, 3; VC, 
142; HV, 1; EE, 13); geerações (VC, 
5); geeraçom (S, 2; TC, 1; VC, 85; EE, 
12); geeraçon (S, 1; EE, 1); geeraçõoes 
(EE, 1); geeraçoões (VC, 26; EE, 2); 
geraçõ (S, 3; VC, 3; EE, 1); geraçom 
(S, 4); geraçon (S, 3); geraçoões (VC, 
1). Contextos: «Em esta geeraçã de 
Jherusalẽ vinra hũa grãde pestilẽcia e 
atã grãde fame» (HV); «E todo aquele 
que cassa deue aver emtẽçon de se 
cassar por aver geeraçõ» (S); «Verdade 
uos digo que demãdado sera a esta 
geeraçõ o sangue dos prophetas» (TC); 
«duas geerações e maneiras domeẽs 
fazem a ygreja» (VC); «Se por seer de 
grande geeraçom» (TC); «non passara 
esta geeraçom atee que todallas cousas 
sejã feitas» (EE); «que coussa he pay 
natural que geerou e he começo de 
geeraçon» (S); «serees cõpridos de 
minhas geeraçõoes» (EE); «porque 
des Adam atees Christo forõ lxxij. 
geeraçoões» (VC); «ãte que ho homẽ 
pecase por que ouuese geraçõ que era 
neçesaria» (S); «e a parte colorada 
significa ha geraçom que deles ha de 
desçemder» (S); «por que he de materia 
e ssemẽte de dous se engẽdra e se faz huũ 

filho ou hũa geraçon» (S); «seja gerado 
de mestura de macho e femea segũdo as 
geraçoões precedẽtes» (VC).

gerador, subs. (do lat. generatore-m). 
Aquele que gera; criador; produtor. 
Formas: geerador (VC, 2); geeradores 
(VC, 1); geradores (VC, 1). Contextos: 
«e nõ he mais derradeira que o seu 
geerador» (VC); «e pero nõ se departe 
do seu geerador» (VC); «Os judeos 
meesmos eram os geeradores  e 
compoedores do vinagre» (VC); «Cõsira 
ergo os parẽtes de Jesu Christo. e os seus 
geradores porque nõ se descontentou 
nascer de homeẽs pequenos e pecadores» 
(VC).

geral, subs., adj. (do lat. generale-m). 
Aplicável a um grande número de 
coisas; genérico; abrangente. Formas: 
geeraaes (VC, 5); geeral (S, 24; TC, 3; 
VC, 62; C, 10; EE, 19); geraees (S, 1); 
geral (S, 1; VC, 1). Contextos: «Em 
aquesta cõparaçõ do tẽpo do juyzo e do 
dilluuio se mesturẽ ou ẽtẽdẽ dous juyzos 
geeraaes» (VC); «Estas çinco sobre 
dictas som geeraaes a todos» (VC); 
«A quimta pella confissom geeral» 
(S); «Seguese hũa regra geeral que o 
confessor deue teer em pregũtar toda 
pessoa» (TC); «primeiro se acusa na 
confysom geeral» (EE); «de maneira 
que nom sejam muitos que nom pareça 
que çelebra ordeẽs geraees» (S); «En 
a ssegũda dos sacramẽtos ẽ geral 
e espeçial dos tres primeiros» (S); 
«quando cuydasse tanta crueza de morte 
e tam geral door» (VC).

geral idade ,  subs .  O mesmo que 
generalidade. Formas: geeralidade 
(VC, 1; EE, 1). Contextos: «muytas 
vezes concludẽ e ajuntã muytos delles 
em hũa geeralidade segũdo se mostra 
aqui e em outros lugares do euãgelho» 
(VC); «Semelhantes em a geeralidade» 
(EE).

geralmente, adv. (de geral + -mente). De 
um modo geral; comummente. Formas: 
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geeralmemte (S, 1); geeralmente (S, 5; 
TC, 1; VC, 23; C, 2; EE, 6); geeralmẽte 
(S, 13; VC, 29; C, 1; EE, 1); geralmente 
(S, 2); geralmẽte (VC, 1). Contexto: 
«hadulterio e homiçidio geeralmemte 
sse dam sete anos en pendẽça» (S); «e 
aquel a quẽ fez o furtu fez escomungar 
geeralmente nom o deue o sacerdote 
dizer a pesoa» (TC); «nõ ho pedyo 
primeiro ẽ seu espeçial, mas soo 
geeralmente» (EE); «por que geeralmẽte 
he padre de todalas coussas por que as 
criou» (S); «E nossa tençã foy mãdarmos 
geeralmẽte per todo o dito bispado» (C); 
«E geralmente todo homẽ a quẽ non he 
defendido pode cassar» (S); «E em outro 
lugar diz que geralmẽte em todollos 
millagres de Christo acõteçe que se 
fazẽ sempre algũas cousas milhores que 
aquellas que som feitas per natureza» 
(VC).

geramento, subs. (de gerar + -mento). Ato 
ou efeito de gerar; conceção. Formas: 
geearamẽto (EE, 1); geeramento (EE, 
1); geeramẽto (S, 1; EE, 2). Contextos: 
«E que este geearamẽto spiritual seja 
differẽte do carnal mostrao ho euãgelista» 
(EE); «pello qual se faz a regeneraçom 
da culpa que ho geeramento çuja» (EE); 
«desçem de huũ tronco por geeraçom e 
geeramẽto carnal» (S); «tu geeramẽto 
carnal emtẽdes e eu digo do geerar 
spiritual sem que alguũ torne a renaçer 
por spiritual geraçõ» (EE).

gerar, vb. (do lat. generare). Criar; 
conceber; produzir. Formas: forõ 
geerados (VC, 1); forom geeradas (VC, 
1); forom geerados (VC, 1); fosses 
geerado (VC, 1); foste geerada (VC, 1); 
foy geerado (VC, 1); geera (S, 1; TC, 1; 
VC, 27; EE, 3; C, 1; RP, 1); geerã (S, 
1; VC, 3; C, 1); geerada (S, 1; VC, 1; 
EE, 1); geerado (S, 3; VC, 11; EE, 2); 
geerãdoo (VC, 2); geerados (TC, 3; VC, 
3; EE, 2); geerar (S, 5; VC, 7; EE, 9); 
geerara (VC, 6); geerarã (VC, 1); geerarẽ 
(VC, 1); geerarem (VC, 1); geeraria (VC, 

1); geerarõ (VC, 6); geerarom (VC, 1); 
geeraron (S, 1); geerase (VC, 1); geeraste 
(VC, 1); geeraua (VC, 2); geere (VC, 
4); geerey (VC, 3; EE, 4); geerom (VC, 
1); geerou (S, 3; VC, 33; EE, 4); gerada 
(VC, 1); gerou (VC, 1); he geerado (S, 
1; VC, 1); sam geerados (EE, 1); seer 
geerada (VC, 1); seer geerado (VC, 1; 
EE, 1); seer geerados (EE, 1); seermos 
geerados (VC, 1); seja gerado (VC, 1); 
sejan geerados (S, 1); som geerados (VC, 
2); somos geerados (VC, 1). Contextos: 
«os judeus: que forõ geerados e morarõ 
em ti derribarõ em a terra» (VC); «per 
sua graça que mereçeo aa sua dignidade 
em que forom geeradas» (VC); «foste 
tu denũciado e louuado ante que fosses 
geerado do padre» (VC); «em ella e 
della foste geerada segũdo a ley dos 
outros homẽs» (VC); «Contẽplemos 
aqueste dia e vejamos que nocte ouue 
e donde procedeo e foy geerado» (VC); 
«do mudamẽto da face nace neyciidade 
e minga de iustiça do mais geera plagas 
e doestos e blasfemias» (TC); «O pecado 
depois de acabado geera a morte» (EE); 
«e assy se geera ha pestilẽçia per esta 
causa» (RP); «do qual todos os filhos 
que desçẽdẽ de Adam enfermã e geerã 
todolos malles» (S); «dos que delle 
desçenderõ mediante a carne por cobijça 
geerada» (S); «e nõ feito nẽ criado, mas 
geerado do padre ãte do mũdo» (S); «e 
cõfessãdoo e geerãdoo nos coraçoões 
dos proximos» (VC); «Estes som os 
seus primeyros filhos della geerados» 
(TC); «E pode adoptar ho que tẽ filhos 
e ho que nõ os tẽ e ho que pode geerar» 
(S); «A terra geerara cardos e spinhos» 
(VC); «e nas ondas se geerarã spiritus de 
tormẽtos» (VC); «As vodas sõ ordenadas 
por causa de se geerarẽ filhos que sejã 
a seruiço de deus» (VC); «mas pera 
auondança do comer e do enchimẽto 
som geitosas e naturaaes as ẽfirmidades 
pera se geerarem» (VC); «Assy foy dito 
a Joachim que geeraria filha que trazeria 
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no seu ventre o rey Christo» (VC); «pois 
deteueo nõ lhe mãdãdo que desprezasse 
de fazer honrra aos que o geerarõ» (VC); 
«Em os quaaes as manjnhas e que non 
geerarom nem parirom serom dictas 
bemauenturadas» (VC); «segũdo ha letra 
homẽ deue hõrrar a seu padre e a sua 
madre que o geeraron» (VC); «porque 
tanto geerase em nos mais firme fe da 
naçença do saluador» (VC); «Senhor 
deus todo poderosso que geeraste o 
filho coeternal e ygual e consustãcial 
a ty» (VC); «como o senhor vyo que 
per a avondança se geeraua peccado» 
(VC); «e que geere e faça a ty fructu 
de vida» (VC); «Filho meu es tu eu te 
geerey oje» (EE); «porque aa vaã gloria 
e auareza a reuezes se geerom» (VC); 
«E dizen que Salamon seẽdo de onze 
annos geerou huũ filho» (S); «A diuina 
sapiencia ante toda creatura do eterno 
padre gerada» (VC); «aquelle corpo per 
que o gerou he glorificado» (VC); «e 
Christo segũdo a natureza da diuijndade 
he geerado» (VC); «como todos sam 
geerados ẽ Christo por ffe» (EE); «Pois 
se a virgẽ Maria nõ aproueitara cousa 
seer geerada Christo della nõ auẽdo 
ella a virtude que he segũdo a alma» 
(VC); «o qual he huũ tornar a seer 
geerado spiritualmẽte» (EE); «Pello 
qual tornamos a seer geerados» (EE); 
«grande força he seermos geerados na 
terra e possuirmos a seeda dos ceeos» 
(VC); «nõ creea alguẽ que deus seja 
gerado de mestura de macho e femea» 
(VC); «ajnda que sejan geerados ante 
que fosẽ compadres» (S); «e os outros 
som filhos dos homẽs porque som 
geerados de padre e de madre» (VC); «e 
em o qual e per o qual somos geerados 
ẽ graça» (VC).

gerarquia, subs. O mesmo que jerarquia. 
Formas: gerarchya (EE, 2). Contextos: 
«Foy da ordẽ muy alta:  da alta 
gerarchya» (EE); «os mays altos da 
primeira gerarchya» (EE).

gesto, subs. (do lat. gestu-m). Movimento 
do corpo, atitude. Formas: geesto (TC, 
1; VC, 16); geestos (VC, 2); gesto (S, 1; 
VC, 29); gestos (VC, 3); gestus (TC, 1). 
Contextos: «dizemdolhe emiurias ou 
doestos ou lhe amostrou ira em geesto» 
(TC); «E veer aquella façe e geesto 
que he comprido de muyta mansidõ e 
piedade» (VC); «e os geestos de flores» 
(VC); «e como jndo e tornando tragiam 
os geestos baixos e tristes como viuuas 
e orphãas» (VC); «Pequey por yra ẽ 
obra ẽ ader com presumpçõ e con gesto 
dessordenado por me vynguar» (S); 
«Esguarda agora bẽ como com gesto 
choroso humildosamente e deuota» 
(VC); «e lãçãlhe huũs olhos yrados 
e maaos gestos e toruados» (VC); 
«fazermos aquelle meesmo pesar e nojo 
que fariamos per doesto mostrãdo nos 
taaes gestos» (VC); «muda passus ou 
gestus delo ou outras cousas semelhãtes» 
(TC).

gibanete, subs. (de gibão + -ete). Armadura 
ou malha de ferro. Formas: gibanete 
(EE, 1). Contexto: «vistirseha por 
gibanete a justiça» (EE).

gibão, subs. (do árabe djubba, pelo francês 
gibbon). Sobreveste de algodão ou de 
outro material; casaco curto. Formas: 
gibam (C, 1); gibõ (VC, 1). Contextos: 
«nehuũ nõ posa trazer vestidura de seda 
.s. gibam, capa, pelote nem mangas e 
collar» (C); «porque mais necessario 
nos he ajnda o sayo pera nos cobryrmos 
que o mamtom que anda em çima do 
gibõ» (VC).

gigante, subs., adj. (do grego γίγας, 
αντος, pelo lat. gigante-m). Homem de 
grande estatura. Formas: gigante (VC, 
2); gigãte (VC, 1; EE, 1). Contextos: 
«Gollias gigante teue a forma do 
soberuoso Lucifer» (VC); «Aleuantouse 
como gigante pera correr o caminho» 
(VC); «Gollias gigante teue a forma do 
soberuoso Lucifer» (VC); «e na saluaçõ 
do seu poboo assy como forte e gigãte 
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a correr o caminho de toda a nossa 
miseria» (VC); «allegrouse como gigãte 
pera passar carreira» (EE).

gimido, subs. O mesmo que gemido. 
Formas: gimido (VC, 9); gimidos 
(VC, 18). Contextos: «porque o choro 
e o gimido doorido que se faz emçima 
daquelles doẽtes que nõ hã sentido da sua 
door grãde meezinha e remedio» (VC); 
«e assy daquesta guisa como mizquinho 
e misello ante a porta do juiz com gimido 
da profũdeza do coraçom pedir graça» 
(VC); «mas acreçẽtou lhe os gimidos e 
o cuydado» (VC); «a qual cousa se nõ 
pode fallar sem gimidos dooridos» (VC).

gingivre, subs. (do árabe zindjibile, pelo lat. 
zingibere-m). O mesmo que gengibre: 
planta com rizomas aromáticos utilizada 
na medicina e na culinária. Formas: 
gingiure (RP, 1). Contexto: «E as 
speçias que comuũmente cõuem a comer, 
sam gingiure, canela, cuminhos» (RP).

giolho ,  subs. (do lat.  genuculu-m , 
diminutivo de genu). O mesmo que 
joelho: articulação da coxa com a 
perna. Formas: giolho (VC, 1; EE, 3); 
giolhos (S, 10; TC, 1; VC, 7; EE, 9); 
gyolho (EE, 1); gyolhos (VC, 1; EE, 6). 
Contextos: «A este nome todo giolho se 
inclina» (VC); «E com o giolho fincado 
diante delle escarneciam delle» (EE); 
«e fyncados os giolhos e deitado ẽ terra 
pedindo humildosamẽte mysericordia 
a Deus» (S); «Item lhes mande que se 
pousem com os giolhos em terra» (TC); 
«e fincados os giolhos clamou cõ grande 
voz dizẽdo» (EE); «e verdadeiramente o 
seja (todo gyolho etc.)» (EE); «Por ysto 
ponho meus gyolhos na terra» (EE).

glindar, vb. (talvez do gótico *grindan, 
triturar, moer). Misturar; juntar. Formas: 
glindemos (VC, 1). Contextos: «mas 
porque as ajuntemos e glindemos em no 
coraçom» (VC).

glória, subs. (do lat. gloria-m). Celebridade 
adquirida por ações heróicas ou serviços 
relevantes à comunidade a que se 

pertence; bem-aventurança; esplendor 
celestial. Formas: gloria (S, 63; TC, 
6; VC, 710; HV, 3; C, 2; EE, 250; 
RP, 1); glorias (VC, 1); glorya (S, 1; 
EE, 1). Contextos: «hyr aa gloria do 
parayso» (S); «O seitimo he: Como 
os boos auerã gloria perdurauel e 
os maaos pena por sẽpre» (TC); «e 
ajnda reçeberom a herdade da gloria» 
(VC); «os que buscam a propia gloria 
e fauor dos homeens nas suas booas 
obras» (EE); «e da bẽta virgẽ Maria 
sua madre seja gloria e louuor pera 
sempre» (RP); «por os merecimentos 
dos gualardoões de honrras e glorias 
nom he de duuidar» (VC); «pera ajuda 
dacalçar a ben aventurãça e glorya» (S); 
«mostroulhe sua glorya» (EE).

gloriação, subs. (do lat. eclesiástico 
gloriatione-m). Ato ou efeito de gloriar; 
enaltecimento. Formas: gloriaçõ (VC, 
1). Contexto: «porque aquella gloriaçõ 
de lançarẽ os demonios que auiã nõ foy 
pecado mortal» (VC).

gloriamento, subs. (de gloriar + -mento). 
Ato ou efeito de gloriar; enaltecimento. 
Formas: gloriamẽto (VC, 1). Contexto: 
«milhor he nos maaos feitos humildosa 
confissõ que em os boos gloriamẽto 
soberuo» (VC).

gloriar, vb. (do lat. medieval gloriare, por 
gloriari). Vangloriar; gabar; enaltecer. 
Formas: glorarey (VC, 1); gloria (VC, 
7); gloriã (VC, 8); gloriãdo se (VC, 1); 
gloriamos nos (VC, 1); gloriandose (VC, 
2); gloriar (VC, 15; C, 1; EE, 2); gloriar 
me (VC, 1); gloriar se (VC, 1); gloriara 
(VC, 1); gloriarey (VC, 1); gloriariam 
(VC, 1); gloriarmos (VC, 1); gloriarõ 
(VC, 2); gloriarse (VC, 1); glorias (VC, 
2); gloriase (VC, 1); gloriãse (VC, 1); 
gloriasse (VC, 2); gloriassem (VC, 
1); gloriaua (VC, 4); gloriauã (VC, 
4); glorie (VC, 4); gloriem (VC, 1); 
gloriemos (VC, 2); gloriemos nos (VC, 
1); glories (VC, 1); gloriou (TC, 1; VC, 
2); glorye (VC, 1); seer gloriado (VC, 
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1). Contextos: «De grado me glorarey 
en minhas enfermydades» (VC); «da 
qual virtude specialmẽte Maria no dicto 
cantico se gloria» (VC); «Se alguũs se 
gloriã em padesçẽdo e soportãdo por as 
cousas amauees deste mundo» (VC); «nõ 
se alleuante sobre os outros gloriãdo se e 
louuando de seus mereçimentos» (VC); 
«gloriamos nos e auemos prazer em as 
tribullaçoões» (VC); «E porque lançarõ 
fora os demonios dos corpos dos homẽs 
gloriandose e dizendo que lhes fora 
outorguado poder em o nome de Jesu» 
(VC); «Ca ainda se me quiser gloriar 
non seerey neyçio» (EE); «e nõ presuma 
ja mais gloriar me vaamente» (VC); «E 
afastado seja eu de me gloriar se nõ em 
a cruz de nosso senhor Jesu Christo» 
(VC); «porque aqueste se guabara e 
gloriara mas que os outros» (VC); «me 
gloriarey nas minhas infirmidades» 
(VC); «em a qual cousa se gloriariam 
e louuariam os olhos dos fiees» (VC); 
«nem com amor de nos gloriarmos e 
auermos louuor» (VC); «e quãto se 
gloriarõ e mais steuerõ em os viços tanto 
aueram mais dos tormentos e do choro» 
(VC); «Aquelle que deseja gloriarse em 
a cruz» (VC); «Porque te glorias tu rico 
que es cousa de lodo em roda» (VC); 
«que nom se gloriase alguũ vãamente 
das booas obras» (VC); «mas gloriãse 
em ellas como se as percalçassem per 
seus proprios trabalhos» (VC); «De 
si reduzeos a humildade amoestando 
os que nõ se gloriasse algũ delles de 
boas obras que fezesse» (VC); «se nom 
gloriassem em obrarem millagres» (VC); 
«e assi o doctor e jnsignador das gẽtes 
se gloriaua que tijnha guardada a coroa 
da justiça» (VC); «e porque os judeos se 
gloriauã em a ley de deos» (VC); «nõ 
cobijçe alguẽ estas cousas nẽ se glorie 
ẽ ellas» (VC); «Mas nõ se gloriem porẽ 
ca ao depois reçeberã no outro mũdo 
penas» (VC); «porque em ellas nos 
gloriemos» (VC); «mas gloriemos nos 

e ajamos em ellas prazer» (VC); «nẽ 
te glories da sabedoria ou da honrra» 
(VC); «Se se gloriou dos pecados que 
fez» (TC); «Guarde me deos que eu me 
glorye se nom em a cruz de nosso senhor 
Jhesu Christo» (VC); «e nõ ha coobijça 
de seer gloriado da o senhor todo e nõ 
quer reçeber cousa» (VC).

glorificação, subs. (do lat. glorificatione-
-m). Ato ou efeito de glorificar; enal-
tecimento. Formas: glorificaçõ (S, 1; 
VC, 10; EE, 2); glorificaçom (VC, 4; 
EE, 1); gloryfficaçom (S, 1). Contextos: 
«terçeyra ressureiçõ e glorificaçõ da 
carne» (S); «sera abastado nõ soomente 
da glorificaçõ sua e doutros mas ajnda 
de cõprimẽto de justiça» (VC); «caros 
porque a ymagẽ da recreaçom: carissi-
mos pella ymagem da glorificaçõ» (EE); 
«Aquesta consollaçom do angeo foy a 
glorificaçom de Christo» (VC); «a glori-
ficaçom das almas con os corpos» (EE); 
«e averey remissom e gloryfficaçom da 
carne e vida perdurauel» (S).

glorificador, subs. (de glorificado + 
-or). Aquele que glorifica. Formas: 
glorificador (VC, 2). Contextos: «porque 
elle he criador e remijdor e glorificador» 
(VC); «o qual he interpretado louuador 
e glorificador de deus per alegria 
spiritual» (VC).

glorificar, vb. (do lat. glorificare). Honrar; 
louvar; exaltar; enaltecer. Formas: esta 
glorificado (EE, 1); foi glorificada (S, 
1); foy glorificado (VC, 2); glorifficado 
(VC, 2; EE, 1); gloriffiquem (EE, 1); 
glorifica (VC, 4; EE, 2); glorificã (VC, 
4); glorificaae (VC, 1); glorificade (VC, 
1); glorificado (S, 1; VC, 17; EE, 4); 
glorificãdo (VC, 4); glorificados (VC, 
7); glorificando (VC, 1); glorificar (VC, 
10); glorificara (VC, 2); glorificaran (EE, 
1); glorificarẽ (VC, 1); glorificarom (VC, 
2); glorificasse (VC, 1); glorificaste (VC, 
2); glorificaua (VC, 1); glorificauã (VC, 
2); glorificauam (VC, 1); glorifico (VC, 
4); glorifico o (VC, 1); glorificou (VC, 
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5; EE, 3); glorifique (VC, 1); glorifiquẽ 
(VC, 2; EE, 1); glorifiquem (VC, 1); 
glorifiquemos (VC, 2); he glorificado 
(VC, 1); seer glorificado (VC, 5); seerẽ 
glorificados (VC, 1); seja glorificado 
(VC, 2); sejamos glorificados (EE, 
1); sera glorificada (VC, 1); tijnha 
glorificado (VC, 1). Contextos: «O qual 
agora esta glorificado no çeeo» (EE); 
«pella sua gloriosa resurreçõ floreçeo 
e foi glorificada e renouada» (S); «assy 
meesmo foy glorificado» (VC); «Ca do 
corpo glorifficado diz Agostinho que 
honde quer que for ho spiritu» (EE); 
«para que vejã vossas booas obras 
e gloriffiquem a vosso padre» (EE); 
«meu padre he o que glorifica ho qual 
dizees vos outros» (EE); «a cõpanha 
que alli esta aas meesas o glorificã e 
louuã» (VC); «Onde no Ecclesiastico 
glorificaae o senhor quanto poderdes» 
(VC); «Os religiosos som a besta. 
segũdo o apostollo diz glorificade 
e tragede o senhor em vosso corpo 
aquestes som os que podẽ dizer» (VC); 
«porque mostrasse o corpo glorificado» 
(EE); «Dizialhe o angeo louuãdoo 
e glorificãdo» (VC); «em a qual os 
corpos glorificados resurgirã» (VC); 
«em que glorificando os discipollos lhes 
disse» (VC); «eu te offereço todo por te 
louuar e glorificar virgem bẽaventurada 
agora e pera sempre» (VC); «o qual 
nos allegrara glorificara e exalçara 
para sempre» (VC); «por glorificar o 
nome do meu padre e o meu» (VC); 
«e depoys me glorificaran pella gloria 
da resurreiçã» (EE); «mas ajnda foy 
aos outros aazo de glorificarẽ deus» 
(VC); «e glorificarom a deos» (VC); 
«nõ auondasse ou nõ glorificasse o 
corpo» (VC); «glorificaste o teu corpo e 
resurgiste cõ marauilhosa gloria» (VC); 
«e glorificaua o senhor deus» (VC); 
«e glorificauã a deus de Jsrael» (VC); 
«mas que a primeira louuauam a deus 
e glorificauam preeguando e ensinando 

a muytos» (VC); «ca eu glorifico os 
boõs» (VC); «assy como posso louuo 
o meu senhor deus e glorifico o para 
sempre» (VC); «deos de nossos padres 
glorificou a seu filho Jhesu» (EE); «e que 
se glorifique e allegre da sua presença» 
(VC); «e glorifiquẽ a vosso padre que 
he nos çeeos» (VC); «que todos per 
nos inteyramente te glorifiquem» (VC); 
«glorifiquemos ao padre que he nos 
ceeos» (VC); «aquelle corpo per que 
o gerou he glorificado» (VC); «e a 
claridade do meu corpo que ha de seer 
glorificado» (VC); «por que natural 
he aas almas desejarẽ seus corpos 
pera seerẽ glorificados cõ aquelles cõ 
que mereçerõ» (VC); «Porque nõ seja 
glorificado com os sanctos» (VC); 
«porque sejamos glorificados» (EE); 
«ca na sua resurreiçom sera glorificada» 
(VC); «ca o seu corpo tijnha glorificado» 
(VC).

gloriosamente, adv. (de glorioso + 
-mente). De modo glorioso. Formas: 
g lor iosamente  (VC,  4 ;  EE,  1) ; 
gloriosamẽte (VC, 2; EE, 1). Contextos: 
«o qual foy assy gloriosamente ante 
denunciado» (VC); «por quãto mays 
graues cousas sofrissem por Christo 
tanto mays gloriosamente fossem 
coroados» (EE); odes ajnda cõsijrar 
como depois que resurgira gloriosamẽte 
e vẽçera» (VC); «aquelle cãtar cãtemos 
ao senhor que gloriosamẽte foy feyto 
ẽgrãdeçido» (EE).

gloriosíssimo, adj. (de glorioso + -íssimo). 
Superlativo de glorioso. Formas: 
gloriosissima (VC, 1); gloriosissimo 
(VC, 2). Contextos: «Jesu que quiseste 
a tua gloriosissima face seer coberta. 
alumea e enclarentaa eu to peço sobre 
my indigno seruidor teu» (VC); «per 
Salamão rey gloriosissimo  e dos 
ecclesiasticos mysterios propheta 
mirifico» (VC); «O quam gloriosissimo 
he aquelle regno no qual se ajuntarom os 
reys todos em huũ» (VC).
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glorioso, adj. do lat. gloriosus, a, um). 
Cheio de glória; ilustre; bem-aventurado. 
Formas: gloriosa (S, 1; VC, 52; EE, 
10; RP, 1); gloriosas (VC, 9); glorioso 
(VC, 42; EE, 3); gloriosos (VC, 12; 
EE, 4); gloriossa (S, 1); gloriosso (S, 
2). Contextos: «pella sua gloriosa 
resurreçõ floreçeo e foi glorificada e 
renouada» (S); «Na festa da purificaçam 
da gloriosa virgem Maria» (EE); «Em 
louuor da santissima trijndade, e da 
gloriosa virgẽ Maria» (RP); «som ditas 
de ty cousas gloriosas» (VC); «apareçeo 
glorioso no monte» (VC); «empero 
da sua humanidade se seguio glorioso 
fruyto» (EE); «egregios: devotos: e 
muy gloriosos» (VC); «aquelles quatro 
gloriosos coronistas» (EE); «e tomou 
carne humana da virgem gloriossa 
Sancta Maria» (S); «quer pareçer boo e 
gloriosso a todos» (S).

glosa, subs. (do grego γλîσσα, língua, pelo 
lat. glossa-m). Comentário; anotação. 
Formas: glosa (S, 3; VC, 78; EE, 372); 
glosas (EE, 2). Contextos: «hõde diz a 
glosa sobre aquelle verso do psalteiro» 
(S); «E asy pareçe que o quer a glosa 
aqui entender a qual diz» (VC); «diz a 
glosa que nũca falleçera o sacramẽto 
do altar ẽ quãto o mundo durar» (EE); 
«Acabamse as glosas dos euãgelhos dos 
domingos per todo o anno» (EE); «Aqui 
se começã as glosas dos euangelhos dos 
sanctos» (EE).

glosador ,  subs.  (do lat .  medieval 
glossatore-m). Aquele que glosa; autor. 
Formas: glosador (VC, 1). Contexto: 
«E que aja depois semear diz ally o 
glosador que nõ falla o texto do milho nẽ 
da eruilhaca que aja de seer debulhada» 
(VC).

glosar, vb. (do lat. medieval glosare ou 
glossare). Explicar por meio de glosa; 
comentar. Formas: glosa (EE, 1). 
Contexto: «Glosa Nycholao de Lyra .s. 
aalen do rio Jordã» (EE).

goelho ,  subs. (do lat. genuculu-m , 

diminutivo de genu). O mesmo que 
joelho: articulação da coxa com a perna. 
Formas: goelhos (VC, 1). Contexto: 
«Adorauãno poendo ante elle os goelhos 
em terra e chamauãno rey» (VC).

goiva, subs. (do lat. gubia-m). Tipo 
de moeda. Formas: goyua (HV, 1). 
Contexto: «e hũa poma valia sete 
pesantes, e huũ goyua valia çinquo» 
(HV).

gola, subs. (do lat. gula-m). Garganta. 
Formas: golla (VC, 1). Contexto: 
«fazendo elle a preytisia dos xxx. 
dinheiros com a golla e gorgomillo a 
fallou» (VC).

goledice, subs. (de gulosice). O mesmo 
que gulodice. Formas: golediçe (S, 
1). Contexto: «Pequey por gula na 
obra comendo por golediçe nos dias do 
jejuũ» (S).

golosice, subs. (de guloso + -ice). O 
mesmo que gulosice: gulodice; gosto 
excessivo por pratos delicados; cobiça. 
Formas: gollosiçes (VC, 1); golosice 
(VC, 1); golosiçe (S, 2). Contextos: 
«desprezando as gollosiçes das ygoarias 
e as riquezas» (VC); «e aquestes por 
a golosice e guargãtuiçe dos gaanhos 
de que nũca som fartos» (VC); «Os 
gargantõees e palrreiros por golosiçe se 
antremetẽ nos manjares dos grandes» 
(S); «sse o ffezeste por golosiçe ou de 
conpanhia desonesta» (S).

goloso, subs., adj. (do lat. gulosus, a, um). 
O mesmo que guloso: glutão; comilão. 
Formas: gollosa (VC, 1); golloso (VC, 
1; EE, 1); gollosos (VC, 3); golosa (S, 1; 
VC, 2); goloso (VC, 1); golosos (VC, 1); 
guolloso (VC, 1). Contextos: «se ella for 
louca ou sandia ou gollosa ou sanhada» 
(VC); «do golloso o vẽtre he seu deus» 
(VC); «Pello qual ho riquo golloso foy 
dampnado» (EE); porque os gollosos 
estarõ ajuntados com os gollosos e os 
auarentos cõ os outros auarẽtos» (VC); 
«gula he superfluidade golosa que 
non sse cõtẽta do que he neçesario aa 
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natura?» (S); «nẽ se come cousa mais 
golosa» (VC); «e assy o goloso teem 
a boca corrũpida e dampnada» (VC); 
«nõ pareçerẽ golosos e guarguãtões» 
(VC); «e depois se faz que lhe auorreçẽ 
aquellas cousas de que era cobijçoso e 
guolloso» (VC).

golpe, subs. (do grego κόλαφος, pelo lat. 
colaphum, soco). Pancada; batida; rasgo. 
Formas: golpe (S, 1; VC, 9; HV, 2; C, 1); 
golpes (VC, 8; HV, 1; EE, 1). Contextos: 
«em o qual ha tres coussas .s. golpe e 
soõ e tãgimento» (S); «E Dauid de huũ 
golpe ou de hũa cheguada matou oyto 
cẽtos baroões» (VC); «E aquelle que 
moor golpe podia dar nõ ficaua por elle 
e auia a moor parte da vianda» (HV); Sob 
a qual queremos que nam possam dar 
nẽ trazer golpe em barrete nem vestido 
nem calçado que trouxerem» (C); «como 
dos golpes e feridas que le dauã com as 
palmas» (VC); «porque seraa vergonha 
e escarnho que sem golpes nẽ feridas 
nos dessemos ao emperador para fazer 
sua voõtade» (HV); «o escudo primeiro 
reçebe os golpes» (EE).

gómito, subs. O mesmo que vómito. 
Formas: gomito (S, 2). Contextos: «Ca 
della descende gomito e fedor» (S); 
«ffaço gomito per que posa depoys beber 
mais vinho» (S).

gomo, subs. (relacionado com o lat. 
gemma, gema). Botão de uma flor; 
rebento; bago; cada uma das partes 
separáveis de um fruto. Formas: gomos 
(VC, 6; EE, 5). Contextos: «na ygreja 
millitãte cujos gomos sõ os justos» (VC); 
«E se pervẽtura quiserẽ comer algũa 
cousa mais prezada esta viãda sera dos 
gomos e stremidades das aruores» (VC); 
«ao qual jazendo no carçer pareçia per 
sonho que a beira de sy cresçia hũa 
videira da terra que tijnha tres gomos: a 
qual começou de enfloreçer e dar vuas 
as quaaes elle spremia na copa e daua de 
beber a pharao» (VC); «resprãdeçeran 
os justos e como gomos em ho canaueal 

correrã a hũa parte e aa outra» (EE).
gordo, adj. (do lat. gordus, a um). Que tem 

gordura; obeso. Formas: gorda (VC, 1); 
gordo (VC, 2). Contextos: «mataste lhe 
hũa vitella gorda» (VC); «mãdou trazer 
huũ bezerro gordo» (VC); «huũ vitello 
gordo» (VC).

gorgomilo, subs. (talvez do lat. gurges, 
itis, garganta, pelo catalão gargomelló). 
Entrada do esófago; goela; garganta. 
Formas: gorgomillo (VC, 2). Contextos: 
«porque em fazendo elle a preytisia dos 
xxx. dinheiros com a golla e gorgomillo 
a fallou» (VC); «E porque disse todos .s. 
os olhos. e os narizes as maãos. e pees. e 
gorgomillo. o coraçom» (VC).

gostamento, subs. (de gostar + -mento). 
Ato ou efeito de gostar; gosto. Formas: 
gostamento (VC, 1). Contexto: «porque 
o gostamento do lenho defeso doçe que 
fez o primeiro padre» (VC).

gostar, vb. (do lat. gustare). Provar; avaliar 
através do sentido gustativo. Formas: 
forõ gostados (VC, 1); fosse gostada 
(VC, 1); gosta (VC, 4; EE, 1); gostã 
(VC, 1); gostadas (VC, 1); gostade 
(VC, 1); gostado (VC, 1); gostãdo (VC, 
5); gostallo (VC, 1); gostallos (VC, 1); 
gostam (VC, 2); gostamos (S, 1; VC, 
1); gostando (VC, 2); gostar (S, 1; TC, 
1; VC, 24; C, 1; EE, 3); gostara (VC, 3; 
EE, 2); gostarã (VC, 1); gostaras (VC, 
1); gostarees (EE, 1); gostaremos (VC, 1; 
EE, 1); gostares (VC, 2); gostarmos (VC, 
1); gostarõ (VC, 1); gostarom (VC, 1); 
gostasse (VC, 3); gostaua (VC, 1); gostẽ 
(VC, 1); gostemos (VC, 1); gostey (VC, 
1); gostou (VC, 7; EE, 2); gustasse (VC, 
1); he gostada (VC, 1). Contextos: «e 
assi quando de voõtades gosta das cousas 
spirituaaes que forõ gostados de Christo 
e acha sabor em ellas» (VC); «a qual se 
fosse gostada por estar em ella tam soll» 
(VC); «a alma gosta do boo cheiro da 
pobreza e da castidade» (VC); «O que 
se arrepende dooesse do peccado e gosta 
da door» (EE); «Aquelles que te gostã 
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ajnda te desejam e nom som fartos de ty» 
(VC); «Gostade e veede que doçe he 
o senhor» (VC); «E seendo offereçido 
e gostado o beber do vinagre e fel disse» 
(VC); «por tal que gostãdo tu a nossa 
miseria a ouuesses de somir» (VC); 
«nom quer mais dizer gostallo que nom 
o beber» (VC); «gostallos .s. soportallos 
e soffrellos» (VC); «nom dam tãto 
dellecto as bocas dos que os gostam» 
(VC); «e por esperiemçya a tomamos e 
gostamos a sua dulçidõee» (S); «Nos nos 
partimos do nosso regno per soberba e 
desobediẽcia segyndo as cousas visiuees 
e gostando o manjar defesso» (VC); 
«Veer. Ouuir. Gostar. Cheyrar. Palpar» 
(TC); «se alguũ guardar minha falla 
nunqua gostara ha morte» (EE); «(que 
nõ gostarã morte) temporal» (VC); 
«porque desto gostaras mayor duçura 
sem duuida» (VC); «no derradeyro 
tempo. (gostarees) eternalmẽte» (EE); 
«de cuja benauenturãça gostaremos» 
(EE); «se tu gostares perfeitamente a 
doçura do amor de deus nom curaras 
da duçura tẽporal» (VC); «E nos se 
gostarmos os fructos spirituaes como 
deuemos» (VC); «por tal que aquelles 
que estas graças gostarõ entẽdã aquello 
que nos fallamos» (VC); «e nõ quiserõ 
vijr gostarom a minha çeea» (VC); 
«guardaria qualquer os mãdados do 
phisyco que o nõ gostasse» (VC); «ja 
husaua e gostaua daquella paz e folgãça 
da võtade que desejaua» (VC); «E o 
coymã per fe e boca e gostẽ e vejã per 
deuoçõ quã doçe e quã saboroso he o 
senhor» (VC); «Gostemos pois por tal 
que seẽdo liures do arroydo das cousas 
presentes» (VC); «Eu comy e gostey a 
doçura do pomo» (VC); «gostou e sentyo 
que era boa a sua mercadoria» (EE); 
«nom foy alguẽ ja mais que gustasse assy 
como esta» (VC); «a doçura çellestrial 
he gostada» (VC).

gosto, subs. (do lat. gustu-m). Um dos cinco 
sentidos que designa o ato de provar pela 

boca; sabor; prazer. Formas: gosto (S, 
2; TC, 1; VC, 29; EE, 3); guosto (VC, 
1). Contextos: «Pequey pello gosto ẽ ho 
que toca ha falar» (S); «Olhos. Orelhas. 
Narizes. E gosto. E apalpamẽto» (TC); 
«me leues agora a auer gosto da paz de 
dẽtro» (VC); «mas logo o lançamos fora 
da boca e do gosto» (VC); «e por tãto 
nom achã sabor nem gosto nas cousas 
que som de deos» (VC); «e sabe bem 
aos que teẽ boõ gosto» (EE); «Em quanto 
os sentidos corporaaes ham guosto ou 
sentimento» (VC).

gota, subs. (do lat. gutta-m). Pequena 
porção de líquido que escorre em forma 
de pera; pinga; doença nas articulações. 
Formas: gota (S, 3; VC, 18; EE, 1); 
gotas (S, 3; VC, 18; EE, 1). Contextos: 
«quãdo a algũ recreçe enfermidade de 
gota ou paralitico» (S); «premeiramente 
bebendo algũa gota» (S); «Gota de agoa 
pedyo» (EE); «hũa gota de lagrymas faz 
aqui tãto por ẽmenda» (VC); «abastaria 
para remjr o mũdo hũa soo gota daquelle 
muy precioso sangue» (VC); «som tãtos 
misterios e sacretos como a de augua 
gotas ẽ o mar e estrelas en o çeo» (S); 
«Muytas gotas emchem huũ rrijo» 
(VC); «o corpo ajũtado aa deidade foi 
formado das purissimas gotas de sangue 
da benauẽturada virgen» (EE).

goteira, subs. (de gota + -eira). Gota; 
pinga. Formas: goteyra (S, 1; TC, 1). 
Contextos: «o que ten goteyra que caye» 
(S); «Item se cayr goteyra do samgue de 
Ihesu Christo em terra rapẽ o logar omde 
caer e queymeno» (TC).

gotejar, vb. (de gota + -ejar). Deixar cair 
gota a gota; pingar. Formas: gotejã (VC, 
2). Contextos: «as quaaes cousas caaẽ e 
gotejã da vestidura e da vida de Christo» 
(VC); «aquestas destillã e gotejã de sy 
mirra muy fina e muyto prouada» (VC).

governação, subs. (do lat. gubernatione-m). 
Ato de governar; governo. Formas: 
gouernaçõ (VC, 1). Contexto: «he 
quando todas vossas forças e mouimẽtos 
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obedeçẽ em vos a gouernaçõ de deus» 
(VC).

governador, subs. (do lat. gubernatore-m). 
Aquele que governa; administrador. 
Formas: gouernador (VC, 15; HV, 2; 
EE, 1); gouernadores (VC, 1; EE, 2); 
gouuernadores (VC, 1); governador 
(HV, 1). Contextos: «era ally posto 
por gouernador e guarda de Guallilea 
per os romaãos» (VC); «E quis que 
fosses adiantado e gouernador por elle 
de toda esta terra» (HV); «gouernador 
de dez çidades» (EE); «por serẽ feitos 
gouernadores da naue» (VC); «contra os 
gouernadores destas treeuas do mundo» 
(EE); «sõ regedores e gouuernadores do 
teu poboo» (VC); «Senhores vos outros 
me estabeleçestes que fosse governador» 
(HV).

governalho, subs. (do lat. gubernaculu-m). 
Leme de um barco. Formas: gouernalho 
(VC, 5); gouernallo (VC, 1). Contextos: 
«mas assy como a naue quebrado o 
gouernalho vay para onde a ẽpuyxa 
a tẽpestade» (VC); «e speramça 
dos desperados. e gouernalho dos 
mareamtes» (VC); «as quaaes quẽ quer 
que as teuer deueas de applicar ao bem 
do prouximo e gouernallo dellas» (VC).

governamento, subs. (de governar + 
-mento). Ato ou efeito de governar; 
governação;  governo.  Formas: 
gouernamentos (EE, 1); governamẽto 
(S, 1). Contextos: «aa preegaçam da 
ffe e dos costumes e gouernamentos da 
ygreja» (EE); «Continẽcia he vertude 
pella qual a cobijça do pouoo ou de 
ajũtamento de gente he rregida per boo 
governamẽto» (S).

governança , subs.  (de governar + 
-ança). Ato ou efeito de governar; 
governo. Formas: gouernãça (VC, 
6); gouernança (VC, 4); gouuernança 
(VC, 1). Contextos: «porque o comer 
e beber e vestir cousas neçessarias 
som pera soportamẽto e gouernãça da 
natureza» (VC); «acarretẽ aa paz da 

voõtade e fraternal aquelles de que ham 
a gouernança» (VC); «nem colhem da 
deus mantijmento e gouuernança a seus 
seruidores» (VC).

governar, vb. (do lat. gubernare). Dirigir; 
conduzir; administrar. Formas: foy 
gouernada (VC, 1); gouerna (S, 3; TC, 
1; VC, 31; EE, 3); gouernã (VC, 2); 
gouerna me (VC, 1); gouernaaes as 
(VC, 1); gouernado (VC, 3); gouernãdo 
(VC, 2); gouernam (VC, 1; C, 1; EE, 
1); gouernando (VC, 1); gouernandoos 
(EE, 1); gouernar (S, 4; VC, 20; EE, 3); 
gouernara (VC, 1); gouernares (VC, 1); 
gouernarse (VC, 1); gouernas (EE, 1); 
gouernasse (HV, 1); gouernaua (VC, 6); 
gouernauã (VC, 2); gouernaua os (VC, 
1); gouernauãsse (VC, 1); gouerne (VC, 
2); gouernees (VC, 1); gouernem (C, 1); 
gouernen (S, 1); gouernou (TC, 1; VC, 1); 
gouuerna (VC, 3); gouuernada (VC, 1); 
gouuernãdo (VC, 1); gouuernes (VC, 1); 
governa (S, 1); governar (S, 1; EE, 1); he 
gouernada (VC, 1); he gouernado (VC, 
2); seja gouernado (VC, 2; EE, 1); som 
gouernados (VC, 1; EE, 1). Contextos: 
«assi como per aquelles foy gouernada a 
arca ẽ a augoa» (VC); «elle criou todas as 
coussas que som çelestiaaes e terreaaes 
e as fez e gouerna» (S); «e nos remio 
pelo seu sãgue precioso e nos gouerna 
e mãtẽ» (TC); «Aquelles pois em o 
postumeiro conuite se alegrã e gouernã 
da presença da verdade» (VC); «Se ergo 
eu som tua gouerna me e nõ me queiras 
lãçar de ti» (VC); «gouernaaes as cõ 
booças ou barraguaas» (VC); «porque 
sejas mantheudo e gouernado» (VC); 
«e tragendo ou gouernãdo todallas 
cousas per o verbo da tua virtude» 
(VC); «Consirando como os beẽs da 
ygreja forõ dados nõ soomẽte pera 
proueito daquelles que a gouernam» 
(C); «ensinãdo gouernando e saando» 
(VC); «e defendendoos e gouernandoos» 
(EE); «Ecomonica como deue rreger e 
gouernar sua familia e cõpanha e sua 
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casa» (S); «por quanto esta as criara 
e gouernara» (VC); «se gouernares e 
apaçẽtares o meu pegulhal» (VC); «E 
assy este pregoeyro da verdade mais quis 
gouernarse e mãteerse em heruas» (VC); 
«cõ a disciplina gouernas os boos» (EE); 
«por tal que regesse e gouernasse todo 
o emperio» (HV); «quando o gouernaua 
do seu leite» (VC); «e dessy que nas 
outras prouincias que as fezessem os 
outros que as gouernauã» (VC); «E 
Jesu como bõo pastor gouernaua os e 
fartaua da[s] palauras da sua ensinãça 
spiritual» (VC); «e gouernauãsse nõ 
soomẽte nos corpos. mas nos spiritus» 
(VC); «nõ tẽ o senhor como mãtenha e 
gouerne os pobres senõ per ty» (VC); 
«cõ leite de dotrina criees e gouernees 
os outros» (VC); «e tam pouco as tenham 
e gouernem em casas alheas» (C); «nõ 
querẽ teer moordomo nẽ procuradores 
que gouernen as cousas da ygreja» (S); 
«Se se gouernou muy dilicadamente 
quando auia de ieiũar» (TC); «muj 
dellicadamente cria e gouuerna o 
seruo» (VC); «E aficada era Maria como 
ouuesse de seer mantheuda do senhor 
e gouuernada» (VC); «e gouuernãdo 
saãmente a ygreja» (VC); «gouuernes 
cõ o pã da pallaura de deus» (VC); «e 
crya e governa e farta e nos da as coussas 
que avemos mester» (S); «ha de rreger 
e governar as outras vertudes» (S); «da 
vida anjmada que he gouernada por 
o manjar» (VC); «este he gouernado 
e mãtehudo de apascoamẽto ou prado 
verde» (VC); «ainda que seja gouernado 
como conuem» (EE); «todos os que som 
gouernados pello speritu de deus som 
filhos de deus» (EE).

governo ,  subs.  (do lat .  medieval 
gubernu-m). Ato ou efeito de governar; 
administração; sutento; mantimento. 
Formas: gouerno (VC, 22; EE, 7); 
gouuerno (VC, 1). Contextos: «assy 
como menbros reçebem gouerno da sua 
cabeça» (VC); «assy como em gouerno 

e sustimento» (VC); «e que lhes de 
gouerno e mãtijmẽto» (VC); porque 
da gouerno ou mãjar muy prestadio» 
(VC); «seu senhor lhe querya tirar ho 
gouerno» (EE); «Que farey que meu 
senhor me tira o gouerno da sua casa» 
(EE); «da lhes tu jũtamẽte o pam pera 
gouuerno e a pallaura de corregimẽto 
ou emẽda» (VC).

gozar, vb. (de gozo + -ar; gozo, do lat. 
gaudiu-m, pelo cast. gozo). Ter prazer; 
fruir; divertir-se. Formas: gozam (EE, 
4); gozar (S, 3); gozarse (S, 1); gozasse 
(S, 1). Contextos: «os que gozam como 
os que nõ gozam» (EE); «e he hordenado 
como deue ha de gozar do preuilejo 
clerical» (S); «non se gozar dos beẽs de 
seu proximo» (S); «e nõ deue escarneçer 
delle nen gozarse de sua tribulaçon e 
afliçõ» (S); «alegrao e rreduzeo a prazer, 
gozasse com seu bem e dooese de seu 
mal» (S).

grabato, subs. (do lat. grabatu-m). Leito 
pobre; catre. Formas: grabato (VC, 1). 
Contexto: «Alleuãtate e toma teu leito 
ou grabato» (VC).

graça, subs. (do lat. gratia-m). Favor que se 
dispensa ou se recebe; dom sobrenatural; 
mercê; agradecimento. Formas: graça 
(S, 81; TC, 6; VC, 978; HV, 6; C, 6; EE, 
260); graças (SG, 1; S, 25; TC, 4; VC, 
220; HV, 11; C, 3; EE, 60). Contextos: 
«Graça he pella qual o homẽ ha vontade 
de dar galardon e se acorda da amistãça e 
hõrra que doutro rreçebeo» (S); «Se algũ 
embargo tomou per que a graça de Deus 
nom recebese» (TC); «allumiandoos per 
graça de noua ley» (VC); «muy grãde 
graça he meter as maãos em aquelle 
muy doce lado» (VC); «pareçia tauerna 
de boõ vinho ajnda que o dessem de 
graça» (HV); «esteue cõfortado da 
graça de deus» (HV); «emtẽdemos con 
a graça de Deus nosso senhor de nos 
espedirmos» (C); «morrerõ ẽ estado 
de graça» (EE); «Sumario das graças, 
doaçoẽs liberdades deffesas censsuras» 
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(SG); «tomou o pam e dãdo graças bẽzeo 
e partyo deuho a seus diçipolos» (S); 
«Louuarse do ẽtẽdimẽto ou sabedoria 
ou de linhagem ou de fermusura ou 
de uinignidade ou doutras graças que 
te Deus fez e deu» (TC); «e por ellas 
deuemos dar graças» (VC); «e faziã 
lhes graças de partir e comunicar cõ 
elles» (VC); «e todos ẽ huũ derõ graças 
a deus» (HV); «ẽ que se reçebe muitas 
graças e virtudes» (C); «he naçido o filho 
de deus cõ cõprimento de todallas graças 
e virtudes» (EE).

gracia, subs. (do cast. gracia). O mesmo 
que graça. Formas: gracia (VC, 2); 
graçia (VC, 1). Contextos: «da a my 
senhor o qual mereçi a cruz de meus 
pecados tanta gracia» (VC); «e de digno 
tormento forem ajudadas per celestrial 
gracia trihũpharẽ e auerem vencimẽto 
da morte» (VC); «e ante que ally sobisse 
(chamados) per graçia. e scolhydos» 
(VC).

graciosamente, adv. (de gracioso + 
-mente). De modo gracioso; de graça. 
Formas: gracciosamente (EE, 1); 
graciosamente (VC, 6); graciosamẽte 
(VC, 5); graçiosamẽte (S, 1; VC, 1); 
graçiossamẽte (S, 1). Contextos: «em 
diuido tempo e logar e gracciosamente 
a propoõe» (EE); «Seguyo ergo 
ledamẽte o senhor e auẽdo conhoçimẽto 
grac iosamen te»  (VC) ;  « (E l l e ) 
graciosamente (respondeolhes. vijnde 
e veedea)» (VC); «e cõtra este dõ 
gratuito e graciosamẽte dado» (VC); «E 
graciosamẽte. e da tua soo liberalidade 
e largueza nos fazes graça» (VC); «Em 
outra maneyra graça he nosso señor 
Deus por que graçiosamẽte da todas as 
coussas» (S); «A primeira geeralmẽte 
graça he ajuda de Deus graçiossamẽte 
dada ha criatura» (S).

gracioso, adj. (do lat. gratiosus, a, um). 
Que tem graça; favorecido; considerado. 
Formas: graciosa (VC, 27; EE, 2); 
garçiosa (VC, 5; EE, 1); graciosas 

(VC, 3); graçiosas (VC, 1); gracioso 
(VC, 23; EE, 3); graçioso (S, 1; VC, 
11; EE, 3); graciosos (VC, 10; EE, 1); 
graçiosos (VC, 2); graciossa (VC, 1); 
graciossas (VC, 1); graciosso (VC, 1); 
graçiossos (S, 1). Contextos: «Assy 
como a esguardo dos homẽs he graciosa 
e apareçe bem a cara fremosa» (VC); 
«nossa senhora graçiosa he adelgaçada 
pella abstinençia» (EE); «e que as cousas 
amargosas e graues te sejam doces e 
graciosas» (VC); «E marauilhaua se nas 
palauras graçiosas» (VC); «e liuramẽto 
do perijgoo lhe fosse mais doçe: e mais 
gracioso» (VC); «por que non fose 
mais graçioso com alguũs» (S); «fezeo 
graçioso ẽ presença das geẽtes» (EE); 
«muytos dões graciosos dados por 
deos» (EE); «que ante por se mostrarem 
graçiosos em sua resurecçom» (VC); 
«seja muyto graciossa e praziuel aa 
virgẽ» (VC); «fazendolhe cousas 
graciossas» (VC); «e a este tal sey tu 
mais acheguado e mais graciosso» (VC).

grada, subs. (do lat. medieval crata-m, por 
crate-m). Peça em forma de grade que 
fecha uma entrada. Formas: gradas (VC, 
1). Contexto: «E aquesto per aquello que 
elles ordenarõ e encaminharõ. porque aas 
gradas do moymento. nõ foy feita força 
nẽ enguano alguũ» (VC).

grade, subs. (do lat. crate-m). Alfaia 
agrícola formada por barras cruzadas 
de metal ou outro material com pontas 
afiadas e que serve para revolver e 
aplanar a terra lavrada. Formas: grades 
(C, 1). Contexto: «carros, grades, 
arados pera vender ou os vendam» (C).

gradecer, vb. (de grado + -ecer). O mesmo 
que agradecer. Formas: gradeçamos 
(VC, 1); gradeçera (VC, 1); gradeçerey 
(VC, 1). Contextos: «as todollos beẽs 
gradeçamos a deus dõde os auemos» 
(VC); «A quẽ gradeçera aquelle de lhe 
seer perdoado aquello que cometeo?» 
(VC); «me fara em ello seruiço que lhe 
tanto gradeçerey» (VC).
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gradicimento, subs. O mesmo que 
agradecimento. Formas: gradiçimẽto 
(VC, 1). Contexto: «por auermos 
mayores aguilhoões acerca de ty damor 
e gradiçimẽto a natural ẽfirmidade da 
carne» (VC).

grado, adj. (do lat. gratu-m, agradável). 
Que é grato ou agradecido. Formas: 
graado (VC, 1). Contexto: «O dador 
muy graado deus da a mj misello o pã 
cellestrial» (VC).

grado 2, subs. (do lat. gratu-m). Vontade; 
autorização; gosto. Formas: graado 
(VC, 15); grado (S, 1; TC, 5; VC, 36). 
Contextos: «(que elle braadou alta voz. 
e entom logo spirou) de sua voontade 
e graado» (VC); «ou nõ podese de seu 
grado ou per força» (S); «Se tomou algũa 
cousa sẽ grado de seu dono» (TC); «se 
alguũ te nõ quiser dar os dereitos que 
deue per seu grado ou per sentença do 
juiz» (VC); «nõ percamos o grado ou 
gualardõ e victoria» (VC); «e daquelles 
reçeberam o grado de que o cobiçarom 
auer» (VC).

gradual, subs. (do lat. eclesiástico 
graduale-m). Versículos da missa ditos 
entre a epístola e o evangelho. Formas: 
gradual (S, 2). Contextos: «E os asistẽtes 
ou ministros estam aly açerca dele e 
acabada ha pistola cantam ho rresponsso 
que he dicto gradual» (S); «em outra 
maneira sse diz gradual e demostra o 
choro da pẽdẽça» (S).

gralha, subs. (do lat. gracula-m). Ave da 
família dos corvídeos com penugem 
negra; corvelo. Formas: gralha (VC, 
1). Contexto: «de maneira que a coruaã 
ou a gralha negra se mudou em alua 
poomba» (VC).

gramática, subs. (do grego γραμματική 
τέχνή, pelo lat. grammatica-m). Arte 
de ler e escrever; conjunto das regras 
gramaticais. Formas: gramatica (S, 
1; VC, 1; C, 1). Contextos: «pella 
liçẽça que da aos que ha densinar 
gramatica ou outra sçiençia» (S); «e 

declinasse per a primeira ou per a terçeira 
declinaçõ da gramatica» (VC); «ou auer 
benefiçios que saibam bem leer e cantar 
e gramatica» (C).

gramático, subs. (do grego γραμματικός, 
pelo lat. grammaticu-m). Aquele que 
é versado em gramática; a gramática. 
Formas: gramatico (VC, 1; C, 1); 
grammaticos (VC, 1). Contextos: «E 
he de notar que estas partes que som 
chamadas em gramatico aduerbios» 
(VC); «e ao menos deue de seer 
gramatico pera que emtẽda as cousas 
que de neçessidade deue saber» (C); 
«e todollos grammaticos. logicos. 
rethoricos nom os poderiam dizer per 
palauras nẽ declarar» (VC).

grande, subs., adj. (do lat. grande-m). De 
dimensões avantajadas. Formas: grãde 
(S, 46; TC, 16; VC, 774; HV, 55; C, 
3; EE, 95; RP, 14); grãdes (S, 13; TC, 
6; VC, 167; HV, 10; C, 1; EE, 16; RP, 
1); gramde (S, 6; TC, 7; VC, 13; EE, 
3; RP, 1); gramdes (S, 2; TC, 1; VC, 
4); grande (S, 78; TC, 10; VC, 662; 
HV, 36; C, 8; EE, 134; RP, 4); grandes 
(S, 15; TC, 15; VC, 106; HV, 7; C, 5; 
EE, 20). Contextos: «E este tall por 
este pecado deue a receber mui grãde 
peemdemça» (TC); «e nas riquezas se 
lhe aconteçe auellas ha grãde medo» 
(VC); «he pera temer grãde pestilẽcia» 
(RP); «taes agoas çujas causam grãdes 
fedores» (RP); «Pequey per uezes iurãdo 
pelo nome de Deus em uaão e per Sancta 
Maria e pelos outros sãctos e aĩda grãdes 
mẽtiras e afirmando as por uerdade» 
(TC); «saluo se por neçesidade gramde 
ho leyxasse» (S); «que nõ dee gramde 
peendença nem outrosy muy pequena» 
(TC); «He ergo gramde remedio sy se 
alguẽ sentir apeçonhẽtado» (RP); «e os 
vogados que leuam gramdes solayros» 
(S); «cõfesar poderas todos los outros 
e as circũstãcias deles, que os fazẽ seer 
gramdes ou mais pequenos» (TC); 
«Item se comeo mays do que lhe fazia 
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mester em tal guysa que uiese em grande 
desordenamça» (TC); «catarom a Joham 
grande reuerença» (EE); «he pera temer 
de vijr grande pestilençia» (RP); «Eu 
me ẽxalto por palauras de ssoberba 
falãdo de myn grandes cousas» (S); 
«Aos principes e iuyzes se fazem iustiça 
se pooẽ pididos nos seus subditos ou 
remdas grandes ou se os agrauam» (TC); 
«Ca muytos louuam aos grandes» (EE).

grandemente, adv. (de grande + -mente). 
De sobremaneira; muito. Formas: 
grandemente (VC, 1). Contexto: «cõ 
virtuosas obras ylluçidãdo e alumeando 
magnificaes grandemente» (VC).

grandeza, subs. (de grande + -eza). 
Qualidade do que é grande; vastidão. 
Formas: grãdeza (S, 2; VC, 64; EE, 15); 
grãdezas (VC, 1); gramdeza (S, 1; VC, 2; 
EE, 1); grandeza (S, 4; VC, 50; EE, 25); 
grandezas (VC, 2; EE, 3). Contextos: «E 
se diz que he inpotẽte pela grãdeza do 
mẽbro» (S); «por presença e grãdeza da 
diuindade» (EE); «e as outras grãdezas 
de deus» (VC); «E por que este que 
he o corpo de Jhesu Christo he sobre 
todas as substãçias e todas as criaturas 
em gramdeza e ssanctidade» (S); «som 
rreuerẽça de humildade, grandeza de 
castidade e ffe e creẽça de coraçom» (S); 
«de qual auera auantagẽ de grandeza» 
(VC); «mas dizia as grandezas que 
em elle auia porque eram verdadeiras» 
(VC); «e os de Candia e Arabia lhes 
ouuymos fallar en nossas linguas as 
grandezas de deos» (EE).

grandíssimo, adj. (de grande + -íssimo). 
Superlativo de grande .  Formas: 
grãdissima (EE, 1);  grãdissimo 
(VC, 1; C, 1; EE, 2); grãdissymo 
(EE, 1); grandissima (VC, 1; EE, 5); 
grandissimo (EE, 1); grandissyma (EE, 
1). Contextos: «he grandissima hõrra 
de escrauo seer adoptado em filho de 
deos» (EE); «cõ grãdissimo guasto: 
çidades e vilas» (VC); «ẽ que se reçebe 
muitas graças e virtudes e grãdissimo 

poder» (C); «e veẽdo a estrella ouuerõ 
grãdissymo prazer» (EE); «e perdoame 
maus pecados por tua grandissima 
misericordia» (VC); «grandissima 
multidom vynha a elle» (EE); «ha fonte 
pequena creçeo em rio grandissimo e 
auondou em muytas aguas» (EE); «hõde 
ha grandissyma seguridade» (EE).

granja, subs. (do lat. medieval granica-m, 
pelo francês grange). Terreno agrícola; 
pequena quinta. Formas: grãjas (VC, 1; 
C, 1). Contextos: «E assy ao tẽpo dagora 
mujtos relligiosos nom soomẽte grãjas. 
mas ygrejas» (VC); «casas, herdades, 
posisoões, grãjas, quintaãs» (C).

grão, adj. (de grande). O mesmo que 
grande. Formas: grã (S, 9; TC, 2; VC, 
39; EE, 2); gram (S, 8; VC, 58; HV, 4; C, 
1; RP, 1); gran (S, 7; EE, 1). Contextos: 
«dar aos pobres mãjares deleytosos de 
grã custa» (S); «Itẽ o que diz palaura 
desaguisada cõ grã sanha nõ he pecado 
mortal» (TC); «Senhor as mynhas 
maldades som tantas que me carregam 
e fazem me amerguçar asy como o grã 
carrego a aquel que o leua» (TC); «vijnra 
em tempo de grã fame» (EE); «Pella ben 
auẽturança de outro eu hey gram pena» 
(S); «nõ fazes gram cousa» (VC); «e 
vierõ em gram multidom» (VC); «lhe 
disse cõ gram sanha» (HV); «E tãbem a 
alegria do coraçõ he gram remedio pera a 
saude do corpo» (RP); «come com gran 
cobijça» (S); «Ca gran difamaçam he e 
vituperio seer deitado da jgreja» (EE).

grão 2, subs. (do lat. granu-m). Fruto 
ou semente das gramíneas e de outras 
plantas. Formas: graão (S, 1; VC, 30; 
C, 3; EE, 6); grãaos (S, 2); graãos (S, 1; 
VC, 11; EE, 1). Contextos: «non deue 
soomente ser farinha soo nem graão 
soo» (S); «fique soomẽte o graão para 
se ajũtar nos celleiros do senhor» (VC); 
«ẽ algũas partes se pagua o dito dizimo 
em graão na eyra» (C); «Em verdade 
vos digo se o graão do trigo cayndo 
em terra nõ for morto elle soo se fica» 
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(EE); «quando aconteçe que alguũs 
grãaos doutro pam sse mesturassen con 
ho trijgo» (S); «comerom os graãos 
das espigas» (S); «e apartar o trijgo da 
palha mereça eu seer achado antre os 
graãos do trijgo» (VC); «Ca assy como 
o graão do trijgo he milhor que os outros 
graãos» (EE).

grato, subs., adj. (do lat. gratus, a, um). 
Agradecido. Formas: grato (VC, 2); 
gratos (VC, 2; EE, 1). Contextos: 
«aquelle que beneficio reçebe que seja 
grato e aja conhoçimẽto» (VC); «porque 
husando beẽ de taaes cousas pode o 
homẽ percalçar o grato ou gualardõ 
çellesttial» (VC); «Sejamos pois deuotos 
e gratos ou conheçidos a tã grãdes 
guardadores nossos» (VC); «e sejamos 
conhoçidos e gratos» (VC); «assy como 
a mana aos deuotos e gratos a deus daua 
deleyto de todallas viãdas» (EE).

gratuito, adj. (do lat. gratuitus, a, um). 
Que não requer pagamento; que é de 
graça. Formas: gratuita (VC, 2); gratuito 
(VC, 1); gratuitos (VC, 1); gratuytos 
(VC, 1). Contextos: «entra ajnda per a 
porta de bondade graciosa ou gratuita» 
(VC); «e conhoçeres que por a sua 
soo gratuita bondade» (VC); «e cõtra 
este dõ gratuito e graciosamẽte dado» 
(VC); «assi naturaaes como gratuitos» 
(VC); «nõ sejamos esbulhados dos beẽs 
gratuytos» (VC).

grau, subs. (do lat. gradu-m). Estágio, 
classe ou categoria de uma ordem ou 
escala. Formas: graao (S, 20; TC, 4; 
VC, 53; C, 3; EE, 1); graaos (S, 4; TC, 
1; VC, 31; EE, 5); grao (S, 3; TC, 2; EE, 
1); graos (S, 1; VC, 1). Contextos: «O 
sexto he inçesto que he pecar cõ parenta 
ou cunhada no graao defendido» (S); 
«e asy de graao em graao ataa sobir ao 
ceeo» (TC); «A milhor cõuerssaçõ e vida 
se deue desejar e nõ a mayor dignidade 
nẽ graao» (VC); «assy eclesiastica como 
secullar de qual quer ordem, graao, 
dignidade, profissam e cõdiçam» (C), 

«E das monjes a hy muytos graaos, ca 
huũas a hy leygas e outras som corruptas 
e profesas e estas non pecam tamto como 
as cõsagradas» (S); «Castidade sẽ obras 
nõ aproueita, e este ha cem graaos» 
(TC); «o sol tornou atras .x. graaos» 
(EE); «E o quinto modo he cõ religiosas 
ou parẽtas, aquẽ do quinto grao» (TC); 
«pode ho prudẽte e virtuoso desejar a 
prellatura e grao sem peccar» (EE); 
«E os graos ẽ este parẽtesco sse contã 
asi na linha e orden que sobe» (S); «e 
esto segũdo quatro graos dos quaaes 
o primeyro he em auer voõtade do bẽ» 
(VC).

gravamente, adv. O mesmo que grave-
mente. Formas: grauamẽte (VC, 5). 
Contextos: «os quaaes por a grande 
husança e continuaçõ dos dictos pecca-
dos grauamẽte podẽ seer curados delles» 
(VC); «grauamẽte offendẽ e enojam a 
deos» (VC); «Mas ay que grauamẽte 
som achados alguũs que sejã tã acorda-
dos em bẽ como som os dyaboos em o 
mal» (VC).

grave, adj. (do lat. grave-m). Penoso; duro; 
difícil. Formas: graue (S, 21; TC, 4; 
VC, 127; C, 1; EE, 7); graues (S, 11; 
TC, 2; VC, 66; C, 1; EE, 6). Contextos: 
«ajnda que paresçe seer graue» (S); 
«porque este pecado he muyto graue» 
(TC); «porque graue ou cara cousa 
he que a justiça se guarde sem casto e 
fillial temor» (VC); «A qual cousa nom 
soomẽte ante Deus he muy graue e dina 
de muita pena» (C); «O quan graue e 
dura priuaçõ seer apartado da vista de 
deus» (EE); «Paciẽcia he sofrer omẽ de 
võtade e lõgamẽte as cousas muy arduas 
e graues per onestidade e proveito» 
(S); «som pecados muy graues» (TC); 
«Grãdes mingoas e trabalhos graues e 
duras afliçoões reçebeo no corpo o nosso 
senhor Jesu cõ esforço e fortelleza» 
(VC); «cometem muitos delictos asaz 
graues» (C); «e os seus mãdamẽtos nõ 
som graues» (EE).
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gravemente, adv. (de grave + -mente). 
Com gravidade; penosamente. Formas: 
grauememte (S, 2); grauemente (S, 9; 
TC, 2; VC, 17; EE, 7); grauemẽte (S, 
5; TC, 1; VC, 35; EE, 3). Contextos: 
«E dyz que como quer que grauememte 
pecaria, mais pode comssagrar» (S); 
«A segũda que aquelle que grauemente 
peca deue padesçer grande cõfuson e 
vergonha» (S); «A septima he como 
pecou, scilicet, ou moy ligeyramente 
ou muy grauemente ou comunal» 
(TC); «sse ho fere grauemẽte» (S); 
«beuẽ beuerageẽs para auerẽ de mouer 
e pecã grauemẽte» (TC); «aquelles 
que grauemẽte som ẽfermos dã lhes os 
remedios da sua ĩdustria» (VC); «mais 
grauemẽte peca o christaão que o infiel» 
(EE).

graveza, subs. (de grave + -eza). Gravidade; 
aspereza. Formas: graueza (S, 1; VC, 
17); grauezas (VC, 2). Contextos: «e 
os pecados mais graues que os confese 
cõ mayor carega e graueza» (S); «cõtauã 
mujtos a a enormidade e graueza dos 
seus pecados» (VC); «por tanto he a my 
mayor graueza» (VC); «pẽse o homẽ 
nos feitos de cadahuũ artigoo com as 
grauezas e agrauos delle» (VC); «A 
gloria e louuor do senhor se descubre 
aaquelles que veẽ a elle per carreiras 
planas e per asperezas e grauezas» (VC).

gravíssimo, adj. (de grave + -íssimo). 
Superlat ivo de grave .  Formas: 
grauissima (VC, 1); grauissimo (EE, 
1). Contextos: «e assy he grauissima» 
(VC); «o qual he grauissimo tormento 
aos dãpnados» (EE).

graxa, subs. (do lat. medieval grassia-m). 
Untura; banha que serve engraxar. 
Formas: graxa (EE, 1). Contexto: 
«Esto he os padres do nouo testamẽto 
engordados com graxa de caridade» 
(EE).

grelha, subs. (do lat. craticula-m). Pequena 
grade para assar sobre as brasas. Formas: 
grelha (VC, 1). Contexto: «e ajũtalhe o 

peyxe assado na grelha da cruz» (VC).
grémio, subs. (do lat. gremiu-m). Regaço; 

seio. Formas: gremio (VC, 1). Contexto: 
«E aly aleuantado e resurgido o gremio 
da terra e o poo» (VC).

grito, subs. (regressivo de gritar, este do 
lat. quiritare). Brado; berro. Formas: 
gritos (VC, 2; HV, 1). Contextos: 
«Ouues os gritos do menjno» (VC); 
«porque muytos choros dos meninos 
e muytos gritos das madres auia alli» 
(VC); «E quãdo Pilatus ouuio os gritos 
das gentes foy muyto triste» (HV).

grória, subs. O mesmo que glória. Formas: 
groria (EE, 1). Contexto: «Terçeiro pella 
dillaçõ da groria» (EE).

grorificar, vb. O mesmo que glorificar. 
Formas: grorifiquẽ (EE, 1). Contexto: 
«E grorifiquẽ vosso padre» (EE).

grosa, subs. O mesmo que glosa. Formas: 
grosa (TC, 2; VC, 5; EE, 2). Contextos: 
«E diz aqui a grosa que bẽ disse o 
apostolo» (TC); «A terceira he segũdo 
a grosa porque todo ho mũdo per os 
pecados morto» (VC); «O qual se faz 
como na grosa se diz» (EE). 

grossamente, adv. (de grosso + -mente). 
Imperfeitamente. Formas: grosamente 
(TC, 1). Contexto: «nem esto nom 
ẽtenda o homẽ asy grosamente» (TC).

grossaria, subs. (do grosso + -aria). 
O mesmo que grosseria: rudeza; 
indelicadeza. Formas: grosaria (VC, 1). 
Contexto: «a simplizidade do coraçõ e a 
grosaria desensinada dos homẽs» (VC).

grosseiro, adj. (de grosso + -eiro). Rude; 
rústico. Formas: grosseyros (EE, 
1). Contexto: «eram ajnda rudos e 
grosseyros».

grossento, adj. (de grosso + -ento). Grosso; 
rústico. Formas: grossento (VC, 1). 
Contexto: «Sera o pam de nossa terra 
muy fartiuel e grossento» (VC).

grosseza, subs. (de grosso + -eza). 
Qualidade do que é grosso ou grosseiro; 
rudeza. Formas: grosseza (EE, 1). 
Contexto: «nõ pode leuar fruito sem 
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que participe do humor e grosseza do 
çepo» (EE).

grossidão ,  subs.  (do lat. medieval 
grossitudine-m). Grossura; gordura; 
rudeza. Formas: grossidom (VC, 1). 
Contexto: «e tira a grossidom do corpo» 
(VC).

grosso, adj. (do lat. grossus, a, um). 
De grande volume; espesso; gordo. 
Formas: grosas (VC, 1); groso (VC, 
4); grosos (VC, 2); grossa (VC, 7; 
EE, 1); grossas (VC, 4; EE, 2); grosso 
(VC, 7); grossos (S, 3; VC, 5; EE, 1). 
Contextos: «husando de cousas grosas 
e refeces» (VC); «E o lenho e signal da 
verdadeira cruz longo e groso e muyto 
pesado poseromno aas costas muy 
delicadas suas» (VC); «Porque som 
muyto grosos e viçosos e dellicados» 
(VC); «Capharnaũ: quer dizer villa de 
fremosura ou terra grossa» (VC); «ha 
ygnorãçia grossa e magnifesta e desejada 
nõ escusa ante de ssy» (EE); «e as vacas 
e aues grossas ja sõ mortas» (EE); «he 
o mõte aleuãtado e grosso e grande» 
(VC); «asi como os que fazem grossos 
e çeean das viandas e do beber por que 
nõ sejam grossos» (S); «e fazẽse per 
a gulla grossos pera a luxuria» (VC); 
«seram grossos e pesados padeçedores 
e espessos» (EE).

grossura, subs. (de grosso + -ura). 
Espessura; gordura; rudeza. Formas: 
grossura (VC, 12); grosura (VC, 1). «a 
qual deue seer engrosada com a grossura 
de tres guisas» (VC); «Capharnaum 
que quer dizer villa de consolaçom ou 
campo de grossura» (VC); «e que nõ 
ajamos o coraçõ seco e sem grossura 
e humildade de grossura» (VC); «e 
qualquer cousa que obrã fazẽna sem 
grossura de caridade e piedade» (VC); 
«a cidade de Capharnaum que he 
enterpretada ou que quer tanto dizer 
como agro ou filha de fremosura grosura 
e de consollaçom» (VC).

grotão, subs. (do lat. glutone-m). O 

mesmo que glutão: aquele que come 
muito; gargantão. Formas: grotõ (EE, 
1). Contexto: «o rico grotõ estãdo en o 
inferno mais era atormentado na lingua 
que en os outros mẽbros» (EE).

grudadiço, adj. (de grudado + -iço). 
Que gruda ou cola; pegajoso. Formas: 
grudadiça (VC, 1). Contexto: «Limosa 
e grudadiça ou apeguadiça muyto he nõ 
soomẽte a fazẽda nossa de fora mas ajnda 
a de dentro de casa» (VC).

grude, subs. (do lat. glute-m). Cola. 
Formas: grude (VC, 2). Contextos: «os 
quaaes se leguã e ajũtã a elle cõ grude 
spiritual» (VC); «estas cousas nõ podem 
seer ajuntadas se o grude do spiritu 
sancto as nõ soldasse» (VC).

grumete, subs. (do francês groumet, 
servente). Posto abaixo de marinheiro. 
Formas: grumetes (VC, 1). Contexto: 
«e por treu a sua graça por marinheyros os 
apostollos e por grumetes os prophetas» 
(VC).

guarda, subs. (do germânico *warta pelo 
lat. medieval guarda-m). Vigilância; 
guardião. Formas: goarda (S, 2); 
guarda (S, 16; VC, 175; HV, 2; C, 2; 
EE, 17); guardas (VC, 21; HV, 1; EE, 
5). Contextos: «Ha paciencia he raiz e 
goarda de todalas vertudes» (S); «E sse 
ho nom poser em booa guarda ajnda 
que hy nom aqueesça dampno nenhuũ, 
deue fazer pendença tres meses» (S); 
«som outrossy mudados e tornados 
em guarda spiritual» (VC); «E por a 
maa guarda do prinçipio das viandas 
cuydando que o emperador se tornaria» 
(HV); «Os afirmatiuos obrigam os 
homẽs a sua guarda, nõ sempre, mas 
segundo o tempo e lugar» (C); «quãdo 
os posseerõ em guarda pubrica» (EE); 
«e nõ sejaaes das guardas e atallayadores 
çegos da signagoga» (VC); «Sandeus 
som aquelles que poem guardas ao 
moymento» (VC); «E como as guardas 
do emperador virõ que tãta gente saya da 
çidade armados» (HV); «polas vistas das 
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guardas que jaziam ally como mortos» 
(EE).

guarda roupa ,  subs.  Armário ou 
compartimento onde são guardadas as 
roupas. Formas: guarda roupa (VC, 
1); guardaroupas (VC, 1). Contextos: 
«podemos cõ as riquezas ẽtrar ẽ a guarda 
roupa daquella sua morada» (VC); «tãtas 
vestiduras remudadas e estẽdidas nas 
varas ou perchas ou que estã preguadas 
nas guardaroupas» (VC).

guardador, subs. (de guardado + -or). 
Aquele que guarda. Formas: guardador 
(VC, 8);  guardadores (VC, 16). 
Contextos: «Nom sey se poderia seer 
agora achado alguẽ que seja guardador 
deste mandado» (VC); «Pedro amador 
dos jrmaãos e guardador da amizade 
respondeo por todo o collegio» (VC); 
«como deuotos e guardadores da ley» 
(VC); «som guardadores e cõpridores 
delles» (VC).

guardamento, subs. (de guardar + 
-mento). Ato ou efeito de guardar; 
guarda. Formas: guardamento (VC, 1); 
guardamẽto (VC, 1). Contextos: «e per 
o terceiro he significado o guardamento 
do mal per desejo» (VC); «Nõ vẽ o regno 
de deos e o dia do juyzo cõ guardamẽto 
de tẽpo» (VC).

guardante, subs. (de guardar + -ante). 
Aquele que guarda. Formas: guardãte 
(VC, 1). Contexto: «Loth que he 
ĩterpretado afastador ou guardãte» (VC).

guardar, vb. (do germânico *wardon, pelo 
lat.  medieval guardare).  Vigiar; 
defender; cumprir; conservar. Formas: 
eram guardadas (VC, 1); eramos 
guardados (EE, 1); esta guardada (EE, 
1); estaua guardado (EE, 2); forõ 
guardados (VC, 1); fosse guardada (VC, 
1); fosse guardado (VC, 3); foy guardada 
(VC, 4); foy guardado (VC, 3; EE, 1); 
goarda (S, 2); goardaras (S, 1); goardase 
(S, 1); goarday (EE, 1); guarda (S, 9; TC, 
3; VC, 70; C, 1; EE, 19); guardã (S, 2; 
TC, 2; VC, 32; EE, 1); guarda me (VC, 

4); guarda nos (VC, 1); guarda se (VC, 
1); guardã se (VC, 1); guarda te (VC, 
11); guardaae (VC, 2); guardaae as (VC, 
1); guardaae vos (VC, 2); guardaaeo 
(VC, 1); guardaaevos (VC, 2); guardaao 
(VC, 1); guardaay vos (EE, 1); guardada 
(S, 1; VC, 10; C, 1); guardadas (VC, 5; 
C, 1; EE, 1); guardadeo (VC, 1); 
guardado (VC, 12; HV, 1; EE, 6); 
guardãdo (S, 2; TC, 1; VC, 11; C, 3; EE, 
2); guardãdo se (VC, 1); guardãdo te 
(VC, 1); guardãdo vos (VC, 1); 
guardãdoa (VC, 2); guardãdoas (VC, 1); 
guardãdolhes (EE, 1); guardãdoo (TC, 
1; VC, 2); guardãdoos (VC, 3); guardados 
(VC, 5; C, 1; EE, 1); guardãdosse (VC, 
1;  EE, 1);  guardãdote (VC, 1); 
guardãdovos (VC, 1); guardae (HV, 1); 
guardae vos (VC, 1); guardallos (VC, 2); 
guardam (S, 2; VC, 14; EE, 7); guardame 
(VC, 9); guardamos (VC, 11; EE, 1); 
guardamos nos (VC, 1); guardan (S, 4; 
EE, 1); guardãna (VC, 1); guardando (S, 
1; VC, 12; EE, 7; RP, 1); guardando me 
(VC, 2);  guardando te (VC, 1); 
guardandolhe (VC, 1); guardandoo (VC, 
1); guardandoos (VC, 1; EE, 1); 
guardanos (VC, 1); guardao (S, 1; VC, 
1); guardaos (VC, 3); guardar (S, 31; TC, 
7; VC, 236; HV, 2; C, 47; EE, 19; RP, 3); 
guardar nos (VC, 1); guardar se (VC, 
11); guardar se hyã (VC, 1); guardar te 
(VC, 1); guardara (VC, 4; EE, 3); 
guardarã (VC, 1); guardaram (VC, 1; EE, 
1); guardaras (VC, 1); guardardes (VC, 
4); guardarẽ (VC, 18); guardarem (VC, 
2); guardares (VC, 3; EE, 1); guardaria 
(VC, 4); guardarme (VC, 2); guardarmos 
(VC, 5); guardarõ (TC, 1; VC, 1; EE, 1); 
guardarom (VC, 1; C, 1; EE, 1); 
guardarse (S, 2; VC, 6; EE, 3); guardarsse 
(VC, 1; EE, 2); guardarte (VC, 1); 
guardas (VC, 4); guardase (TC, 1; VC, 
10); guardasem (HV, 1); guardasse (S, 
1; VC, 12; HV, 1; EE, 2); guardassẽ (VC, 
3); guardassem (VC, 17; HV, 2); 
guardassemos (VC, 2); guardasses (VC, 
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1; HV, 1); guardaste (VC, 3; EE, 1); 
guardate (VC, 9); guardaua (VC, 29; HV, 
1; EE, 3); guardauã (S, 1; VC, 16; EE, 
3); guardaua as (VC, 1); guardaua se 
(VC, 1); guardauã se (VC, 2); guardauam 
(VC, 10); guardauan (S, 1); guardauanno 
(VC, 1); guardauãno (VC, 2); guardauao 
(VC, 1); guardauase (VC, 2); guardauasse 
(VC, 2); guardauom (EE, 1); guarday 
(EE, 1); guarday vos (VC, 2; EE, 3); 
guardayos (HV, 1); guardayuos (EE, 3); 
guardayvos (VC, 1; EE, 1); guarde (S, 
7; VC, 26; C, 17; EE, 7); guardẽ (VC, 6; 
HV, 1; EE, 1); guarde me (VC, 2); guarde 
os (VC, 1); guardea (S, 1); guardees (VC, 
3; C, 1; EE, 1); guardem (VC, 1; C, 2); 
guardem se (C, 1); guardeme (EE, 3); 
guardemonos (VC, 2); guardemos (VC, 
35; EE, 1); guardemos nos (VC, 3); 
guardeo (VC, 2); guardes (VC, 7; EE, 1; 
RP, 1); guardese (VC, 1); guardesse (S, 
1; VC, 2); guardevos (VC, 1); guardey 
(TC, 1; VC, 2; EE, 1); guardo (EE, 3); 
guardom (S, 1); guardou (S, 2; VC, 28; 
C, 1; EE, 3); guardou o (EE, 1); guardou 
se (VC, 1); guardouha (VC, 1); 
guardouho (EE, 1); guardouo (VC, 1); 
guarte (RP, 1); he guardada (S, 1; VC, 
4); he guardado (VC, 5); seer guardada 
(VC, 7); seer guardadas (VC, 1); seer 
guardado (VC, 10); seer guardados (VC, 
1; HV, 1); seja guardada (VC, 4); sejã 
guardadas (VC, 1); seja guardado (S, 1; 
VC, 3); sejã guardados (VC, 1); sejam 
guardadas (VC, 1); sejam guardados 
(VC, 1); sejamos guardados (VC, 2); ser 
guardado (VC, 1); serã guardados (VC, 
1); seria guardada (VC, 1); som 
guardadas (VC, 2); som guardados (VC, 
1); sooes guardados (EE, 1); sseer 
guardada (S, 1); stã guardadas (VC, 1); 
sta guardado (VC, 1); teem guardada 
(EE, 1); tees guardado (VC, 1); teẽs 
guardado (EE, 1); tẽnho guardado (EE, 
1); tijnha guardada (VC, 1). Contextos: 
«Per o sangue do cordeiro as casas eram 
guardadas de as ferir o amgeo» (VC); 

«Ante que viesse a ffe defundo da ley 
eramos guardados e fechados em aquella 
ffe que avia de seer reuelada» (EE); 
«pella esperança que vos esta guardada 
no çeeo» (EE); «estaua guardado muy 
boõ gualardõ» (EE); «os quaaes nosso 
senhor pregũtara a cada huũ de nos 
outros cõ grãde exame por que maneira 
forõ guardados» (VC); «a qual cousa se 
fosse guardada cõ dilligencia» (VC); 
«por os sanctos martires foy guardada a 
ensinãça dellas» (VC); «no seteno 
capitollo do judeu que foy guardado 
pello sinal da sancta cruz» (EE); «Ho 
duodeçimo que escusa e goarda que nom 
venha mays dapno e mal» (S); 
«goardaras o dia do sabado e honrraras 
teu padre e tua madre» (S); «goardase 
de lhe fazer ofẽssa e ẽjuria» (S); 
«goarday que nom vos conprehenda por 
cõsentimẽto» (EE); «defende e goarda 
ao omẽ de pecados» (S); «o que guarda 
os mãdamẽtos de deus» (EE); «E Ihesu 
Christo lhe dise: Guarda os mãdamẽtos 
da ley» (TC); «anda e guarda os 
caminhos iustos e asy pasaras a terra hu 
sẽpre uiuẽ e os maaos serã dela lãçados» 
(TC); «Item das festas se as gardarõ ou 
guardã  ou se uaã a sorteiros ou 
agoyreyros, e se os creẽ» (TC); «ensina 
me a entẽder as astuçias e maliçias dos 
enganadores e guarda me delles» (VC); 
«Senhor Jesu Christo guarda nos quando 
vijnmos e descẽdemos da cõtẽplaçõ aa 
obra e vida autiua» (VC); «Guarda se 
pero o acusador que nõ faça aquesto por 
deffamar mas que por correger» (VC); 
«porque guardã se de proueerẽ as penas 
e cousas que vijnrã» (VC); «guarda te 
de as fazeres a outrẽ» (VC); «guardaae 
que nõ façaes a vossa justiça» (VC); 
«(guardaae as) no coraçõ (e fazeas) per 
obras» (VC); «guardaae vos cõ diligẽçia» 
(VC); «Ey de vos e guardaaeo como 
sabes» (VC); «mas guardaaevos vos 
outros que aaquellas festas staaes» (VC); 
«Se me vos amaaes guardaao os meus 
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mandamentos» (VC); «Guardaay vos do 
formento dos phariseus e saduçeos» 
(EE); «praados e toda herua tapada e 
guardada» (C); «os domĩgos e festas 
g u a rd a d a s  p e l l a  y g r e j a »  ( C ) ; 
«Guardadeo vos phariseos» (VC); «e hia 
Pilatus cõ os outros judeus diante do 
emperador cõ as maãos atadas e bẽ 
guardado» (HV); «Vinde beentos do 
meu padre possuyr o regno pera vos 
guardado des do começo do mũdo» 
(EE); «e estes iuramẽtos licitos nõ se 
guardãdo seriã pecado» (TC); «trabalhar 
por bẽ passar guardãdo se das mollestias 
e desprazeres do corpo he obra da vida 
enferma» (VC); «guardãdo te de toda 
mẽtira e engano» (VC); «Soportaae o 
sopno da temptaçõ vigiãdo e guardãdo 
vos do sompno da desandãça e da pigriça 
da voõtade» (VC); «e guardãdoa e 
cõprimdoa per obra» (VC); «quando 
alguẽ cõfia em as riquezas e ẽ ellas põe 
fiuza pera cõ ella ẽsoberueçer e se fezer 
argulhoso guardãdoas cobijçosamẽte» 
(VC); «guardãdolhes a penna eterna» 
(EE); «porque guardãdoo nos como o 
guarda o iudeu pecariamos em este dia» 
(TC); «e viue segũdo elles guardãdoos» 
(VC); «e que tenham os nouos muyto 
bem guardados e limpos» (C); «e 
guardãdosse nom da cõpanhia dos 
homeẽs» (EE);  «esquiuandoo e 
guardãdote de todo delle» (VC); 
«guardãdovos do poboo que vollo nõ 
tirem das maãos» (VC); «E guardae bem 
vossa terra que assy farey eu a esta» 
(HV); «e guardae vos do formẽto de 
Herodes» (VC); «per os quaaes se 
cõforma a elle deue teer em grãde conta 
e guardallos cõ gram dilligençia» (VC); 
«Ho quarto que nom guardam os 
domingos e festas de guardar» (S); 
«liura me e guardame dos spiritus 
malignos» (VC); «e por tanto com quãta 
dilligẽçia guardamos quãdo nos dam o 
corpo de Chris to» (EE);  «Entõ 
guardamos nos a palaura de deus e o seu 

sermõ» (VC); «os seguẽ e os guardan e 
perden os fructos» (S); «e emparamentãna 
e alĩpãna e afeitãna e guardãna» (VC); 
«e assi  guardando  estas cousas 
seguramẽte entraras em pouoo ou amtre 
gẽte» (RP); «e guardando me de te 
asanhar» (VC); «e guardando te de mal» 
(VC); «e nom lhe tolheo o que amaua 
guardandolhe o sinal dello» (VC); 
«(Alguũs pois dos que stauam) 
guardandoo aseentados» (VC); «E ajnda 
que por Christo nom des dos dereitos nõ 
leixaras guardandoos auer mingoas e 
perdas» (VC); «mas guardanos do mal 
presente e passado» (VC); «guardao e 
dalhe ajuda pera rresestir aas tẽtaçõees» 
( S ) ;  « e  v e e l l a o s  e  g u a rd a o s 
dilligentemẽte» (VC); «Que todo aquel 
que guardar todala ley de Deus e huũ 
seu mãdamẽto que quebramtar sera culpa 
em todos» (TC); «deue se homẽ de 
guardar em tempo da pestilencia» (RP); 
«e em todas cousas deuemos sempre 
fazer a voõtade de deus e guardar nos 
de o anojar» (VC); «e em guardar se de 
mal e em fazer bẽ» (VC); «e auẽdoo 
guardar se hyã do perijgoo que sta 
depẽdurado» (VC); «e guardar te de seus 
enganos» (VC); «Se alguum me ama 
guardara  minha pallaura» (VC); 
«guardarã as portas da cidade» (VC); 
«porque em paçiẽcia possuyrã ou 
guardaram as suas almas» (VC); «nõ 
guardaras cousa algũa destas que te sõ 
mãdadas» (VC); «Empero se fordes 
taaes e  se  guardardes  os  meus 
mãdamẽtos» (VC); «mas por reçeo do 
aluoroço e por se guardarẽ delles seer 
tirado das maãos» (VC); «Deuemos 
pensar como os sanctos homeẽs por 
guardarem a humildade» (VC); «ca em 
ella posseerees vossas almas .s. 
guardares» (EE); «Cõ quanto studo ou 
femẽça. guardaria qualquer os mãdados 
do phisyco que o nõ gostasse» (VC); «E 
guardarme de auer louuor e guabos» 
(VC); «e por dar a nos exẽplo de nos 
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guardarmos de vaãgloria nas boõas 
obras» (VC); «e aqueles que estas 
carreiras  ãdarẽ guardarõ  bẽ os 
domingos» (TC); «se minha pallaura 
guardarom a vossa guardaram» (EE); 
«e guardarse dos prygos deste mundo» 
(S); «guardarsse do mal: querer ho bem» 
(EE); «Se tu queres guardarte da luxuria 
guardate dos lugares e dos tẽpos em que 
se ella acustuma fazer» (VC); «e os sayos 
que tu guardas coberturas som das 
viuuas» (VC); «ou lhe poderas dizer que 
se guardase, e cõ soberba nõ o fezeste» 
(TC); «mas mandou que nõ saysse nẽhuũ 
e que guardasem a çidade» (HV); «e ho 
deu aa ygreja que ho fezesse e guardasse» 
(S); «Onde Crisostomo assy dise que se 
guardassẽ dos homeẽs como de grãdes 
malles» (VC); «e ẽcomendouo a dez 
caualleyros que o guardassem muy bẽ» 
(HV); «E por aquesto nos ensinou que 
nos guardassemos de seer auidos» (VC); 
«porque a guardasses e a rregesses por 
elle» (HV); «e tu guardaste atee agora 
ho boon vinho» (EE); «e em quãto 
poderes guardate de cõpanhya da quelle 
que castiguar nom podes» (VC); «E o 
que o guardaua nem outro nẽhũa nõ o 
vio» (HV); «na ley velha guardauã as 
quatro portas do tẽplo» (S); «tijnha o 
senhor correos em que guardaua as 
cousas que lhe offereçiã os fiees» (VC); 
«depois deste cõselho guardaua se cõ 
mayor cauthella» (VC); «guardauã se 
de maaos feitos» (VC); «segundo 
guardauam ante que Judea fosse subiecta 
ao imperio dos romaãos» (VC); «e os 
clerigos guardauan aquella capa» (S); 
« E  a s e n t a d o s  a c e r c a  d a  c r u z 
guardauanno» (VC); «e aquestes 
guardauãno em lauãdo os corpos 
soomẽte aadefora» (VC); «quanto a 
deus. (e guardauao) que o nõ matasse 
Herodiades» (VC); «E o senhor 
guardauase mujto de seer guabado ou 
louuado» (VC); «empero guardauasse 
todo em cheo» (VC); «E outras guardas 

diante da porta guardauom o carçere» 
(EE); «e guarday aaqueles» (EE); «e 
disselhes Jesu guarday vos» (VC); «e 
estes judeus que ficã sejã para my e 
guardayos bẽ» (HV); «Guardayuos dos 
falssos prophetas» (EE);  «Porẽ 
guardayvos cõ dilligẽcia que nõ sejaaes 
sobejos» (EE); «por que amoesta que se 
guarde a castidade» (S); «e asy as 
pallauras de deus que se ouuem na 
preegaçom sem que se guardẽ na 
memoria de todo se perdem» (EE); 
«Guarde me deos que eu me glorye se 
nom em a cruz de nosso senhor Jhesu 
Christo» (VC); «Senhor Jhesu Christo 
da me que eu guarde os mãdamẽtos de 
deus sem os passar» (VC); «E ha hostya 
premeira guardada en fin da misa dea ao 
ministro e guardea pera os enfermos» 
(S); «e em que guardees a merçee e 
gualardom» (VC); «e os faze auer tal 
dignidade que assigna ãgeos do ceeo que 
os seruã e guardem» (VC); «guardem se 
em ellas os bõos custumes» (C); «mas 
guardeme deos que eu reçeba gloria» 
(EE); «guardemonos pois que nõ 
husemos em ella de rijsos» (VC); «Por 
que ouujdas ou vistas estas pennas nos 
guardemos de cayr em semelhãtes 
pecados» (EE); «guardemos nos que 
nom dorma a nos per o sompno» (VC); 
«guardeo com dilligencia nom o perca» 
(VC); «E por ysso te digo que em toda 
maneyra te guardes que nõ reçebas do 
baffo de outrẽ» (RP); «Qualquer de vos 
que quiser viuer em esta vida liurese e 
guardese destes donatiuos» (VC); «E se 
tardar de se comfesar, guardesse de fazer 
algũa obra que seja en rrenenbrança de 
Deus» (VC); «Guardevos pois dos 
homeẽs que malliciosamẽte e per 
aseitamẽto» (VC); «nẽ guardey os seus 
preceptos e mandamẽtos» (TC); «mas 
conheçoho e guardo ha sua pallaura» 
(EE); «e asy o guardom na ygreja» (S); 
«e guardou toda ssua vida» (S); «e 
guardou o dos immijgos» (EE); «e aqui 
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guardou se do escandallo da quelles que 
colham a peita» (VC); «e creẽdoa 
guardouha e se aquesto nõ fezera» (VC); 
«guardouho dos jmmijgos e ẽganadores» 
(EE); «e guardouo e liurou dos leoões» 
(VC); «E em os mantijmẽtos guarte das 
cousas queẽtes» (RP); «pella qual a alma 
he guardada» (S); «e o muro he guardado 
e defeso per a torre» (VC); «e por tãto a 
boca deue seer guardada cõ diligencia» 
(VC); «podessem juntamente seer 
guardadas acerca do homẽ» (VC); «por 
tal que mereçamos todos seer guardados 
dos nossos jmijgos visiuees e nõ 
visiuees» (HV); «E deuese refrear por 
tal que a voõtade seja guardada limpa 
em seu pensamento» (VC); «muyto 
deuemos curar que nossas voõtades sejã 
guardadas de toda guarda e de toda 
parte» (VC); «por que seja guardado de 
todas partes» (S); «Onde Beda diz. que 
Christo de toda auareza mãda que sejã 
guardados» (VC); «e a humildade que 
he a torre sejam guardadas huũa per 
outra» (VC); «o qual deue ser guardado 
que nõ ẽtre» (VC); «onde serã guardados 
no escondimẽto da façe do senhor» 
(VC); «e nõ seria guardada Maria tam 
deuota e de tantos meritos de virtudes?» 
(VC); «e muytas som as que nos som 
guardadas no outro» (VC); «sooes 
guardados pella ffe na saude aparelhada» 
(EE); «deue sseer queymada e ha çynsa 
sseer guardada dentro do altar» (S); «em 
o qual seixo ou penedo stã guardadas as 
peeguadas e todas outras medidas» 
(VC); «e se aaquelles que ham a 
cõsollaçõ presente sta guardado» (VC); 
«e o sayo que tees guardado na arca he 
daquelle que anda nuu» (VC); «ao que 
teem guardada a ĩmizidade em o 
pensamẽto» (EE); «E tu teẽs guardado 
ho boom vinho atee agora» (EE); 
«Senhor eis aquy teu marco que tẽnho 
guardado  ẽ huum panno» (EE); 
«Nenhuũa cousa proueita perdoar de 
boca ao que teem guardada a ĩmizidade 

em o pensamẽto» (EE); «tijnha guardada 
a coroa da justiça» (VC).

guardião, subs. (do gótico wardjan, pelo 
lat. medieval guardianu-m). Aquele que 
guarda; sentinela. Formas: gardiaães 
(EE, 1). Contextos: «os gardiaães os 
quaaes som postos para ha guarda e 
defenssam» (EE).

guarecer, vb. (de guarir + -ecer). Sarar; 
recuperar a saúde; curar. Formas: 
guareça (VC, 4); guareçe (VC, 10; HV, 
1); guarecẽ (VC, 1); guareçẽ (VC, 1); 
guareçẽdo (VC, 2); guareçem (VC, 
1); guareçeo (VC, 3); guarecer (VC, 
1); guareçer (VC, 9; HV, 1); guareçera 
(HV, 1); guareçerei (VC, 1); guareçeria 
(VC, 1; HV, 1); guareçerõ (VC, 1); 
guarecese (VC, 1); guareçesse (VC, 
3); guareçeste (VC, 1); guareçey (HV, 
1); guarecia (VC, 1); guareçia (VC, 
2); guarreçesse (VC, 1). Contextos: 
«e guareça a chagua da enueja» (VC); 
«se o santo profeta me guareçe desta 
enfermidade» (HV); «ou guarecẽ as 
almas enfermas cõ suas oraçoões e as 
recõcilliã a deus» (VC); «e aly guareçẽ 
e reçebẽ saude os doentes e cõtritos de 
coraçõ» (VC); «ao menos huũ pedaço 
ou mygualha guareçẽdo minha filha» 
(VC); «E agora por o merito da paixom 
se guareçem e curam no sacramento da 
peendença» (VC); «guareçeo per aquella 
soo pallaura» (VC); «elle lhe tornaria aa 
peeguar e guarecer todo» (VC); «ella 
avya de hyr a Roma para guareçer e sarar 
o emperador» (HV); «se nõ cree neste 
santo profeta que em nẽhũ tempo nõ 
guareçera» (HV); «eu guareçerei ou se 
morer deuo morrerey» (VC); «cõ a qual 
ella guareçeria e sararya o emperador» 
(HV); «nõ curarõ nẽ guareçerõ o linhagẽ 
humanal» (VC); «e que em palpar em 
Christo as chagas da carne guarecese 
en nos as chaguas da voõtade e da 
fieldade» (VC); «e guareçesse ou curasse 
o filho» (VC); «e guareçeste as doẽças 
dos corpos e das almas» (VC); «assy 
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como foy saã e guareçey por virtude do 
sancto profeta Jhesu Christo» (HV); «e 
per seu exẽplo foy visto que guarecia 
e saluaua os homẽs» (VC); «e assy 
guareçia e se alimpaua de toda sua sarna 
e lepra» (VC); «pera hir per ella porque 
guarreçesse muytos doẽtes que auia em 
ella» (VC).

guarescer, vb. O mesmo que guarecer. 
Formas: guaresçeo (HV, 1); guaresçido 
(HV, 1). Contextos: «e cõ aquelle signal 
de Jhesu Christo guaresçeo e saarou» 
(HV); «o pano cõ que fostes saão e 
guaresçido» (HV).

guarnecer, vb. (de guarnir + -ecer). 
Prover; revestir; guardar. Formas: 
guarneçendo (VC, 1); guarneçeo (VC, 
1); guarneçer (VC, 1); guarneçẽse (VC, 
1); guarneçesse (VC, 1); guarneçida (HV, 
2; EE, 1); guarneçido (S, 1). Contextos: 
«e cõtra as cousas semelhãtes armãdo e 
guarneçendo os sentimẽtos de temor de 
deus» (VC); «porque avisou e guarneçeo 
o senhor os fiees cõtra a vijnda do ante 
christo» (VC); «por nos guarneçer da 
verdade faça oraçom o homẽ daquesta 
guisa» (VC); «E guarneçẽse cõtra as 
tribullações tẽptações e vicios» (VC); 
«aueriam muytos beẽs por tal que os 
guarneçesse cõtra o jmijgo» (VC); «dos 
quaaes a çidade era bẽ guarneçida» 
(HV); «vossa senhoria seja de seu tan 
arrayada e guarneçida de tantas e tam 
nobres inclinaçoões» (EE); «E este 
ssygnal da cruz que ho saçerdote ffaz 
com ha patena ãte ssy he por que possa 
estar guarneçido e firme pera hacabar ho 
seruiço de Deus sẽ embargo» (S).

guarnescer, vb. O mesmo que guarnecer. 
Formas: guarnesçe (S, 1); guarnesçer 
(S, 1). Contextos: «tomou nome de 
munio, is, que quer dizer guarnesçer 
e guardar, por que guarnesçe e garda a 
madre de jnfamia de fornicaçon» (S).

guarnimento,  subs.  (de guarnir + 
-mento). Adorno; atavio. Formas: 
guarnimentos (VC, 2); guarnimẽtos 

(VC, 4). Contextos: «deues teer as 
riquezas e os guarnimentos dos ricos 
por tã feos que em os veeres ou te 
nẽbrares nõ ajas prazer ou deleito alguũ» 
(VC); «chegou em seu real cauallo 
guarnido de emperiaaes guarnimentos e 
emparamẽtos» (VC); «E que scolhamos 
ãte a cruz que as arecadas ou chaparias e 
guarnimẽtos e chenas do mũdo» (VC); 
«e mayor cuydado teemdes das vossas 
bestas e dos seus freos e guarnimẽtos que 
das miserias daquestes» (VC).

guarnir, vb. (do gótico *warnjan, pelo lat. 
medieval guarnire). Guarnecer; adornar; 
ataviar. Formas: era guarnida (VC, 1); 
guarnida (VC, 1); guarnido (VC, 5); 
he guarnido (VC, 1). Contextos: «das 
quaaes sua vida era guarnida» (VC); 
«he ajudada e guarnida de oraçoões» 
(VC); «e seer ensignido e guarnido 
dos sacramẽtos» (VC); «he guarnido 
e allumeado com moradas sem cõto de 
mõges» (VC).

guay, inter. (do cast. guay). Ai. Formas: 
guay (VC, 4; EE, 1). Contextos: 
«Empero guay dos ricos nõ de todos 
mas daquelles que auees aqui a vossa 
consollaçõ» (VC); «guay de vos que 
rijdes agora» (VC); «Guay de vos 
quando vos os homẽs bẽ disserẽ» (VC); 
«mas guay de nos que fazemos todo o 
contrairo» (VC); «guay aas prenhes e 
aas que criarẽ em aquelles dias» (EE).

guela, subs. (do lat. *gulella-m, este de 
gula-m, garganta). O mesmo que goela: 
entrada dos canais que vão da boca aos 
pulmões. Formas: guellas (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).

guelras, subs. (de origem obscura). Órgão 
respiratório dos peixes. Formas: guelras 
(VC, 1); guelrras (VC, 1). Contextos: 
«e o primeiro peixe que tomasse que o 
trouuesse e que filhasse da sua boca ou 
guelras huũ denheiro» (VC); «porque 



564 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

soube parte da quelle stater que estaua 
nas guelrras daquelle peixe» (VC).

guerra, subs. (do germânico *werra, pelo 
lat. medieval guerra-m). Peleja; conflito 
militar. Formas: gera (S, 1); gerra (S, 
1); guera (S, 1); guerra (VC, 7; HV, 2; 
EE, 2); guerras (S, 3; TC, 1; VC, 6; EE, 
3). Contextos: «Ho que os caualeyros 
e escudeyros rrouban na gera justa 
nom ho deuẽ rrestitujr» (S); «Mais se 
ho comprador non soubese que era de 
rroubo ou de gerra que nom era justa 
quando comprou a cousa» (S); «ajuda 
e fauor aa guera que nom he justa» (S); 
«em que per paz se trautaua guerra» 
(VC); «E este castello era de huũ sabedor 
judeu e bom caualleyro e sabia muyto 
de guerra» (HV); «forõ esforçados na 
guerra» (EE); «e por esta som feitas 
grandes guerras e batalhas e mortas 
muytas gentes» (TC); «nas pelejas e 
guerras matam os corpos e as almas» 
(VC); «vijnra em o tẽpo de demandas e 
guerras» (EE).

guerrear, vb. (de guerra + -ear). Travar 
guerra com; combater. Formas: guerreã 
(EE, 2). Contexto: «vos guardees dos 
carnaaes desejos que guerreã contra a 
alma» (EE).

guerrero, subs. (do cast. guerrero). O 
mesmo que guerreiro: indivíduo que 
tem como profissão o uso das armas 
na guerra. Formas: guerrero (VC, 1). 
Contexto: «e quanto deus que he muy 
forte guerrero pareçerõ jogo e soombra» 
(VC).

guia, subs. (do lat. medieval guida-m). 
Aquele que guia ou conduz; condutor. 
Formas: guia (VC, 1; EE, 1); guias 
(EE, 1); guya (VC, 3); guyas (EE, 1). 
Contextos: «por que auendo eu a ty por 
guia em todos meus caminhos» (VC); 
«Judas que foy guia dos que prenderõ a 
Jhesu» (EE); «oo guias de çegos» (EE); 
«he de seguir a guya do seu remijdor» 
(VC); «ca çegos son e guyas de çegos» 
(EE).

guião, subs. O mesmo que aguião. Formas: 
gujã (VC, 1). Contexto: «outras tres ao 
poente. e tres ao gujã. e ao abreguo 
outras tãtas» (VC).

guiador ,  subs.  (do la t .  medieval 
guidatore-m). Guia; condutor. Formas: 
guiador (VC, 10); guiadores (VC, 5); 
gujadores (VC, 1); guyador (VC, 6); 
guyadores (VC, 3). Contextos: «mouase 
cõ todo trabalho que tenha o spiritu por 
guiador» (VC); «nõ tees nem conhoçes o 
guiador do caminho» (VC); «e guiadores 
dos çeguos» (VC); «e assy como fezerõ 
estes nossos principes e gujadores» 
(VC); «tu que cuydas seer guyador e 
meestre pecas» (VC); «empreste ao çego 
seus olhos por guyadores» (VC).

guiamento, subs. (do lat. medieval 
guidamentu-m). Ato ou efeito de guiar; 
direção. Formas: guiamento (VC, 1); 
guiamẽto (VC, 1). Contextos: «foy justa 
cousa que perdessem o guiamento de 
deus» (VC); «e Joseph leua a tocha do 
virtuoso guiamẽto» (VC).

guiar, vb. (do germânico *widan, pelo lat. 
medieval guidare). Dirigir; encaminhar; 
endereçar. Formas: erees guiados (EE, 
2); guia (VC, 1; EE, 1); guiã (TC, 1); 
guiados (S, 1); guiando ho (EE, 1); guiar 
(VC, 2; EE, 2); guiãse (S, 1); guiasse 
(VC, 1; EE, 1); guiaua (S, 1; VC, 1; EE, 
2); guiou (VC, 1; HV, 1); gujar (VC, 1); 
gujou (VC, 1); guya (S, 1; VC, 2; EE, 
3); guyado (S, 1); guyãdo me (VC, 1); 
guyam (EE, 2); guyandome (VC, 1); 
guyandoos (VC, 1); guyar (TC, 1; VC, 
1); guyauahos (EE, 2); guyo (EE, 1); 
guyou (EE, 1); sejamos guyados (EE, 
1); sooes guiados (EE, 1). Contextos: 
«Sabees que seẽdo gentios hyees aos 
ydollos mudos assy como erees guiados» 
(EE); «ja es semelhauel ao çego que guia 
o çego» (VC); «a entençom verdadeyra 
enderẽça e guia aas cousas de cima» 
(EE); «nõ se guiã per razõ de homẽ mas 
de besta ou de outra animalia» (TC); «sõ 
ẽduzidos e guiados pola virgẽ Maria» 
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(S); «e guiando ho pella maão» (EE); 
«mas se o çego guiar o çego ambos 
caaẽ na coua» (VC); «asy como os que 
andã por ho mar no qual nõ ha caminho 
guiãse por hũua estrela do çeeo» (S); 
«porque nos guiasse no caminho das 
virtudes» (VC); «ẽderençaua e guiaua 
a elle» (S); «guiou tã fortemẽte» (HV); 
«se te ella gujar nom te enfadaras» (VC); 
«apareçeo aos magos que os gujou ao 
menjno que era naçido» (VC); «O nono 
enderẽça e guya ao homẽ aa carreyra 
de saude» (S); «poõe ẽxẽplo do çego 
que guya ao çego» (EE); «non sera 
enderẽçado nem guyado» (S); «mas tu 
que es verdade guyãdo me» (VC); «as 
vertudes que alumeã o pẽssamento e 
nos guyam perfeitamente aa vida eterna» 
(EE); «me torne a ella ajudandome tu e 
guyandome» (VC); «Oo boo Jesu que 
naçido da virgem te reuellaste aos magos 
guyandoos a estrella» (VC); «se hũ cego 
quiser guyar outro cego ambos cayrã 
na coua» (TC); «guyauahos atee vijr e 
estar emçima» (EE); «Eu som caminho 
que guyo e verdade que julgo» (EE); 
«e aynda pellos tres reys que a estrella 
guyou a Christo» (EE); «por que sejamos 
guyados das penas» (EE); «Mas se sooes 
guiados pello spiritu non estaaes sob a 
ley» (EE).

guidar, subs. (do germânico *widan, pelo 
lat. medieval guidare). Guia. Formas: 
guydar (VC, 1). Contexto: «e elle hya 
deante elles todos por prẽder o malfeitor. 
assy como seu guydar para prenderem 
Jesu» (VC).

guilhão, subs. O mesmo que aguilhão. 
Formas: guilhõ (VC, 1). Contexto: «O 
scorpiõ que nõ he trilhado assesseguado 
jaz nem alleuãta o guilhõ pera morder» 
(VC).

guindar, vb. (do francês guinder). Içar. 
Formas: guindarom (EE, 1). Contexto: 
«pello telhado da casa o guindarom» 
(EE).

guisa, subs. (do germânico *wisa, pelo 

francês antigo guyse). Maneira; forma; 
modo. Formas: gisa (VC, 1); guisa 
(S, 1; TC, 13; VC, 201; HV, 5; C, 
5; EE, 1); guisas (TC, 6; VC, 74); 
guissa (C, 1); guysa (TC, 6; VC, 10); 
guysas (TC, 1; VC, 3); gysa (VC, 1). 
Contextos: «E ajnda em aquesta gisa a 
sua reposta bem conuençera se poseram 
por fundamento da sentença a verdade 
que concordara com obra» (VC); «e 
en que maneira foy de guisa» (S); «nẽ 
dizẽdo as circũstancias delles como 
os fazia nẽ como nem per que guisa» 
(TC); «Ou digamos doutra guisa» (VC); 
«obedeçiam a sua guisa como a senhor 
e criador» (EE); «deuemos saber que os 
mãdamẽtos sõ per muytas guisas» (TC); 
«E ha hy confissom de duas guisas» 
(VC); «E nõ as avendo elles em escrito 
pella guissa que dito he» (C); «ca doutra 
guysa desprazeria aa esposa» (VC); «o 
sacrilegio cometese ẽ tres guysas» (TC); 
«em memoria das pescoçadas de Christo 
e orar daquesta gysa» (VC).

guitarra, subs. (do grego κιθάρα, cítara, 
pelo árabe kitara). Instrumento musical 
de cordas. Formas: guitarras (C, 1). 
Contexto: Nem tanguã sinos nem 
campaãs, allaudes, guitarras, pandeiros, 
orgaõs» (C).

gula, subs. (do lat. gula-m, garganta). Vício 
de comer em demasia. Formas: gula (S, 
24; VC, 11; EE, 1); gulla (S, 9; TC, 2; VC, 
23; C, 3; EE, 3). Contextos: «Pequey por 
gula ẽ meu coraçõ cobijçando manjares 
delicados e muytos alen dos que a natura 
rrequere» (S); «e fazeo lãçar ascuma 
per gula e per pecado de luxuria» (VC); 
«esquiuãdo os peccados de gula» (EE); 
«vssar bebediçe e gulla» (S); «Capitulo 
dos pecados da gulla e dos seus filhos 
primeyramẽte geerados» (TC); «caae a 
gulla na sua tẽperança do gostar» (VC); 
«O quinto peccado mortal he gulla, e 
nelle peccã todos aquelles que trabalhã 
por comer viãdas de mayor preço do que 
a seu estado cõuẽ» (C); «Assy meesmo 
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contra a gulla: ca lhe derõ a beber fel e 
vinagre» (EE).

gume, subs. (do lat. acumen, inis). Ponta 
da espada, extremidade. Formas: gume 
(TC, 1; VC, 1). Contextos: «porquanto 
te poderas hyr ẽ saluo e nõ te fuste ou te 
daua ele coa espada chaa e tu destelhe 
coa gume» (TC); «com a ponta e a gume 
da caridade» (VC).

gussano, subs. (do cast. gusano). Larva de 
inseto; lagarta; morcão. Formas: gussa-
no (S, 1); gussanos (S, 1). Contextos: 
«sse for achada en terra ou teuer alguũ 
gussano que ha rroeer, deue sseer quey-
mada e ha çynsa sseer guardada dentro 
do altar» (S); «sse por sua nigligemçia 
for ha hostya toda comida de gussanos 
ou de traça, deue fazer penitençia em 
pam e augua tres coresmas» (S).

gusto, subs. (do cast. gusto). O mesmo que 
gosto. Formas: gusto (VC, 1). Contexto: 
«sempre teer o gusto enxabijdo» (VC).

guta, subs. (do malaio getah, resina). Goma 
resinosa da goteira. Formas: guta (VC, 
2). Contextos: «E em aqueste vnguento 
entrã mirra e guta e casya» (VC); «Per 
a guta que he material ou speciaria 
se entẽde a humildade a qual cura as 
dureças do coraçõ ou dos coraçoões» 
(VC).

H

ha, prep. (do lat. ad). O mesmo que a. 
Formas: ha (S, 2; TC, 1). «abstinençia, 
azoutes  e as outras coussas que 
enfraqueçen ha ho corpo do homẽ» (S); 
«se se entende quanto ha ho çelebrar da 
festa» (S); «A quarta se fez ou deu ha 
comer ou de beber algũas eruas» (TC).

haa, prep. + art. def. (do lat. ad illa-m). 
O mesmo que à. Formas: haa (S, 50). 
Contextos: «que aproueyten haa saude 
das suas almas» (S); «ho pan sse refere 
haa carne (S); «das duuidas que podem 
haconteçer quamto haa emtençom» (S).

habilitar, vb. (do lat. habilitare). Tornal 
hábil ou apto; preparar. Formas: abillite 
(VC, 1); habilite (VC, 1). Contextos: 
«e abillite e faça ryjos e saãos os meeo 
viuos» (VC); «e se habilite e faça prestes 
para auer a graça» (VC).

habitação, subs. (do lat. habitatione-m). 
Casa; moradia. Formas: auitaçõ (S, 
1); habitaçõ (S, 1); habitaçom (S, 1). 
Contextos: «vertude he auitaçõ da 
vontade bem estabeleçida e ordenada» 
(S); «vertude he huũa habitaçõ volũtaria 
na ẽtẽçõ» (S); «ella he a premeira 
habitaçom e começo das vertudes» (S). 

habitar, vb. (do lat. habitare). Residir; viver. 
Formas: habitarõ (EE, 2). Contextos: 
«quorẽta annos habitarõ em ho deserto ẽ 
cabanas» (EE); «ca os cananeus habitarõ 
na terra da promissom» (EE).

hábito, subs. (do lat. habitu-m). Vestuário 
dos membros de uma comunidade 
religiosa; maneira usual de ser ou agir; 
rotina. Formas: abito (VC, 6); aueto 
(VC, 4); auetos (VC, 4); auito (VC, 
18); auitos (TC, 1; VC, 2); aveto (VC, 
1); avetos (C, 5); habito (S, 3; VC, 11). 
Contextos: «a qual procede dalgũa 
cousa honesta e abito de amjzade» 
(VC); os que tragem forma e abito de 
nouiços» (VC); «mostrauã aos homẽs 
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parayso que hao depois hir ao jnferno» 
(VC); «que satisfaça haos herdeiros do 
marido» (S); «E rrepresenta o que foy 
dyto haos apostolos» (S); «e asi fazen 
perder o tempo aos estudantes ou haos 
escolares» (S).

harpa, subs. (do frâncico *harpa, pelo 
lat. harpa-m). Instrumento musical de 
cordas. Formas: arpa (VC, 1); harpa 
(VC, 1). Contextos: «ca deos sera spelho 
aa vista. e cythara ou arpa ao ouuido» 
(VC); «açerca da ygreja ouuio a harpa 
e a dança» (VC).

haver, vb. (do lat. habere). Existir; ter. 
Formas: a (S, 30; TC, 2; VC, 10; HV, 1; 
EE, 4); ã (TC, 1); a via se lhe (VC, 1); 
aa (VC, 2); aas (VC, 11); aaue (EE, 1); 
aauẽdo (VC, 1); aauer (VC, 1); aauerõ 
(VC, 1); aauuerom (VC, 1); abedella 
(VC, 1); ade (S, 1; EE, 1); aia (VC, 3); 
aiã (TC, 2; VC, 1); aiades (TC, 1); aiam 
(TC, 1); aiamos (TC, 1); aias (TC, 1; VC, 
1); aja (S, 59; VC, 341; HV, 3; C, 13; EE, 
24); ajã (S, 4; VC, 62; EE, 1); aja auido 
(S, 1); aja os (VC, 1); ajaa (VC, 1); ajaaes 
(VC, 25; EE, 5); ajaes (VC, 3; HV, 6; 
EE, 1); ajam (S, 6; VC, 53; C, 5; EE, 7); 
ajamolla (VC, 1); ajamos (S, 5; VC, 147; 
EE, 4; RP, 1); ajan (S, 6); ajas (VC, 79; 
EE, 4); aje (VC, 1); am (TC, 6; C, 1); as 
(TC, 2; VC, 61; EE, 1); as te (TC, 1); aue 
(S, 1; TC, 3; VC, 120; EE, 9); aue as (VC, 
1); auede (VC, 2); auedes (TC, 1); auẽdo 
(S, 3; TC, 1; VC, 164; EE, 4); auẽdo lhe 
(VC, 2); auẽdo lhes (VC, 1); auẽdo os 
(VC, 1); auẽdo se (VC, 1); auẽdo te (VC, 
2); auẽdoas (VC, 1); auẽdolhe (VC, 1); 
auẽdome (EE, 1); auẽdonos (VC, 1); 
auẽdoo (S, 1; VC, 1); auẽdoos (VC, 1); 
auee (VC, 12; HV, 2; EE, 5); aueẽ (VC, 
1); aueemos (S, 1); aueendo se (EE, 1); 
aueer (VC, 1); aueerã (VC, 1); auees (S, 
1; VC, 34; HV, 1; EE, 21); auelaas (VC, 
1); auella (VC, 2); auella hya (VC, 1); 
auellas (VC, 3); auellas hya (VC, 1); 
auellasees (VC, 1); auellassemos (VC, 
1); auello (VC, 5); auello as (VC, 1); 

sanctidade em o abito e vestido» (VC); 
«o aueto e vestidura do seu corpo» (VC); 
«primeiro tragua aueto de peẽdẽça» 
(VC); «E ajnda que estes seruos sejã 
muytos per desuayrãça das pessoas 
e dos estados e auetos» (VC); «mas 
per auito resplandescẽte demostrauã a 
gloria do senhor e vẽcedor» (VC); «E 
asy dos auitos e das camaras muyto bem 
pintadas» (TC); «e auelhaquam seus 
corpos cõ auitos e vestidos çujos» (VC); 
«e foy achado em o aveto e vestidura 
assy como homẽ» (VC); «em tal guisa 
que pareçam os avetos e sobrepelizias 
que trouuerẽ» (C); «das uestiduras e 
avetos dos clerigos» (C); «vertude he 
habito e despossyçon da natura» (S); 
«E sse he molher en habito de rreligyom 
e cometeo pecado da carne» (S); «A 
ssegunda que sseja honesto em seu 
habito» (S); «por seer ja em habito e 
disposiçõ» (VC); «sempre deue fazer 
reuerẽcia a seu habito» (VC).

habitualmente, adv. (de habitual + 
-mente).  De modo habitual;  por 
costume. Formas: habitualmẽte (VC, 
1). Contexto: «e auendo habitualmẽte a 
luz a que nõ pode a uista chegar» (VC).

habituança, subs. (de habituar + -ança). 
Habituação; hábito. Formas: habituãças 
(VC, 1). Contexto: «por nos tirar das 
habituãças e geitos ou jnclinaçoões» 
(VC).

habraico, subs. O mesmo que hebraico. 
Formas: habrayco (S, 1). Contexto: 
«Manueles habrayco, en nossa linguagẽ 
quer dizer Deus conuosco» (S).

hacréu, subs. O mesmo que incréu. 
Formas: hacreo (S, 1). Contexto: «Ha 
octaua que deue sseer volumptaria e nom 
per força nem costrangida, asi como ha 
confissom de hacreo» (S).

hao, prep. + art. def. O mesmo que ao. 
Formas: hao (S, 8; VC, 1); haos (S, 3). 
Contextos: «e por esa mesma se torna 
hao altar» (VC); «melhor he sem estes 
amigos ou seruidores taaes seer em o 
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1); avẽdo (S, 9; VC, 3); avee (HV, 1); 
aveẽdo (EE, 1); aveer (SG, 1; VC, 1); 
avees (VC, 2; HV, 1; EE, 1); avello (VC, 
1); avemdo (S, 1); avemollos (C, 1); 
avemolo (C, 1); avemos (S, 6; VC, 2; C, 
7); avendo (S, 11; VC, 1; C, 2); avendoa 
(S, 1); avendoas (C, 1); avendome (S, 1); 
aver (S, 122; VC, 10; C, 9; EE, 5); ave-
ra (S, 3; VC, 2; EE, 1); averam (S, 2; C, 
1); averas (S, 1); averdes (VC, 1); averẽ 
(C, 2); averees (S, 1; VC, 1); averem (C, 
3); averemos (S, 1); averes (VC, 1); 
averey (S, 2); averia (S, 3); averlhe (VC, 
1); avermos (VC, 2); avia (S, 24; VC, 
16; HV, 8; C, 1; EE, 5); aviã (S, 1; VC, 
4; EE, 1); aviam (S, 2; VC, 3; HV, 1; EE, 
2); aviamos (VC, 1); avian (S, 4); avida 
(EE, 1); avija (S, 1); avijã (S, 1); aviria 
(S, 1); avya (S, 6; VC, 1; HV, 7); avyam 
(S, 1); avyas (S, 1); avydo (VC, 1); aya 
(VC, 1; HV, 1); ayamos (VC, 1); dauer 
(S, 3; TC, 4; VC, 68; HV, 1; C, 1; EE, 
7); daver (S, 4; VC, 1; C, 1; EE, 1); era 
auida (VC, 1); era auido (S, 1; VC, 4; 
EE, 1); erã auidos (VC, 1); era auuda 
(VC, 2); era auudo (VC, 1); erã auudos 
(VC, 1); era auyda (VC, 1); era auydo 
(VC, 1); eram auydos (VC, 1); es auydo 
(VC, 1); ey (TC, 9; VC, 38; HV, 1; EE, 
1); fora auido (VC, 1); fora auydo (VC, 
1); foram auidos (VC, 1); forom auidos 
(VC, 1); forom auydos (EE, 1); fosse 
auida (VC, 1); fosse auido (VC, 2); 
fosse auuda (VC, 2); fosse auyda (VC, 
2); fosse auydo (VC, 3); fossem auidos 
(C, 1; EE, 1); fossem auydos (VC, 1); 
foy auida (VC, 1); foy auido (VC, 2); foy 
auuda (VC, 3); foy auudo (VC, 1); foy 
auydo (VC, 2); ha (S; TC, 59; VC, 1412; 
HV, 12; C, 32; EE; RP, 8); hã (S, 25; TC, 
13; VC, 231; C, 1; EE, 7); haas (TC, 1); 
haja (S, 1; VC, 5); halhe (S, 1); ham (S, 
46; TC, 5; VC, 214; C, 34; EE, 26); ham 
avydo (S, 1); ham no (VC, 1); han (S, 
40; C, 3; EE, 5); hande (EE, 1); has (S, 
1; VC, 29; EE, 4); has te (VC, 1); hase 
(EE, 2); hauees (S, 1); hauemdo (S, 1); 

auellos (VC, 1); auelo (VC, 1); auemdo 
(VC, 5); auemolla (VC, 1); auemollo (C, 
1); auemolo (C, 1); auemos (S, 9; TC, 
10; VC, 258; HV, 2; C, 13; EE, 11); 
auendo (S, 2; VC, 128; EE, 8); auendo 
me (VC, 2); auendo se (VC, 1); auendo 
te (VC, 2); auendolhes (EE, 1); auendoo 
(S, 1; VC, 2); auendoos (VC, 2); auen-
dose (VC, 2); auenos (VC, 1); aueo (VC, 
5); auer (S, 63; TC, 38; VC, 1368; HV, 
5; C, 6; EE, 62; RP, 2); auer lhe (VC, 1); 
auer me hã (VC, 1); auer se (VC, 1); auer 
se hia (VC, 1); auera (S, 5; TC, 5; VC, 
169; C, 1; EE, 25); auerã (S, 1; TC, 3; 
VC, 49; HV, 1; EE, 4); aueram (S, 3; VC, 
25; HV, 1; EE, 6); aueran (EE, 2); aueras 
(S, 5; TC, 2; VC, 57); auerdes (VC, 9); 
auerẽ (TC, 1; VC, 98; EE, 2); aueredes 
(VC, 1); auerees (VC, 16; EE, 5); auerem 
(TC, 1; VC, 48; C, 2; EE, 1); aueremos 
(S, 1; VC, 30; EE, 1); aueren (C, 1); 
aueres (VC, 53); auereste (VC, 1); aue-
rey (S, 2; VC, 6; HV, 1); aueria (S, 3; 
VC, 41; HV, 3; EE, 1); aueriã (VC, 22); 
aueriam (VC, 7; EE, 1); aueriamos (VC, 
5); auerian (S, 2); auerias (VC, 2); aue-
riees (VC, 1; EE, 1); auerlhes (EE, 1); 
auermos (VC, 48); auerse (VC, 1); 
auerse auido (EE, 1); auersse (VC, 2); 
aues (EE, 2); auete (VC, 1); auey (EE, 
2); auia (S, 29; TC, 7; VC, 1031; HV, 24; 
EE, 105); auiã (TC, 1; VC, 333; HV, 9; 
EE, 15); auiã no (VC, 2); auiam (S, 5; 
TC, 3; VC, 118; EE, 17); auiamos (VC, 
9); auian (S, 1; EE, 1); auiao (VC, 1); 
auias (TC, 1; VC, 15); auida (VC, 14; 
EE, 6); auidas (VC, 4); auido (VC, 10; 
EE, 2); auiees (VC, 5; EE, 1); auies (VC, 
1); auija (S, 1); auiria (TC, 1); auja (VC, 
3); aujã (VC, 1); aujam (VC, 1); aujamos 
(VC, 1); aura (VC, 1); auuda (VC, 2); 
auudo (VC, 2); auudos (VC, 2); auue 
(VC, 1); auuerõ (VC, 1); auya (S, 2; VC, 
21; HV, 3; EE, 8); auyã (VC, 2); auyam 
(VC, 8; EE, 2); auyan (S, 1); auyas (VC, 
1); auyda (VC, 8); auydas (VC, 1); auydo 
(VC, 14); auydos (VC, 1); ave (S, 2; VC, 
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hauiã (VC, 1); haver (S, 2); havia (S, 1); 
hay (HV, 4); he auida (VC, 9); he auido 
(S, 2; VC, 3); he auuda (VC, 5); he auyda 
(VC, 9); he auydo (VC, 6); he avido (VC, 
1); he avyda (VC, 1); hey (S, 5; TC, 1; 
VC, 3; EE, 14; HV, 1); houerees (EE, 1); 
oue (TC, 1); ouerom (S, 1; TC, 1); oues-
se (S, 2); ouessem (VC, 1); ouesses (VC, 
1); ouue (S, 95; TC, 16; VC, 417; HV, 
17; C, 2; EE, 70); ouue se (HV, 1);ouue-
mos (VC, 9); ouueo (VC, 4); ouuer (S, 
27; TC, 6; VC, 56; HV, 1; C, 4; EE, 6); 
ouuera (S, 2; TC, 1; VC, 44; HV, 2; EE, 
4); ouuerã (VC, 6; EE, 2); ouueram (VC, 
3; C, 1; EE, 3); ouueramos (VC, 1); 
ouueras (VC, 1); ouuerdes (VC, 7); ou-
uere (VC, 1); ouuerẽ (S, 1; TC, 1; VC, 
11; C, 3; EE, 1); ouuerem (S, 3; VC, 6; 
C, 1; EE, 1); ouueremos (VC, 1); ouue-
res (S, 1; TC, 1; VC, 21; EE, 1); ouuer-
mos (VC, 25); ouuerõ (S, 6; TC, 2; VC, 
80; HV, 14; EE, 4); ouuerõlhe (HV, 1); 
ouuerom (S, 6; VC, 47; HV, 1; EE, 6); 
ouuerom no (VC, 1); ouueron (S, 5; VC, 
1); ouuerõno (VC, 1; HV, 1); ouuese (S, 
41; TC, 4; VC, 13; EE, 2); ouuesẽ (TC, 
2); ouuesees (VC, 2); ouuesem (S, 1; TC, 
3); ouuesen (S, 6); ouuesen auido (S, 1); 
ouueses (TC, 1; VC, 1); ouuesse (S, 16; 
VC, 193; HV, 4; EE, 26); ouuessẽ (VC, 
16); ouuessem (S, 2; VC, 95; HV, 1; EE, 
2); ouuessemos (VC, 14); ouuesses (S, 
1; VC, 11); ouueste (S, 5; VC, 31); ou-
uestes (VC, 3; HV, 2; EE, 2); ouuissemos 
(VC, 2); ouuisses (VC, 1); ouuo (S, 4; 
VC, 1); ouve (S, 2); ouver (S, 3; C, 1); 
ouveste (VC, 1); sã auidos (VC, 1); sã 
auudas (VC, 1); seer auida (VC, 4); seer 
auidas (VC, 2); seer auido (S, 1; VC, 7); 
seer auidos (VC, 3); seer auudo (VC, 3); 
seer auyda (VC, 5); seer auydo (VC, 5); 
seer auydos (VC, 2); seerem auidos (VC, 
2); seja auida (VC, 3; EE, 1); seja auido 
(VC, 3); seja auyda (VC, 3); seja auydo 
(VC, 2); sejaaes auidos (VC, 1); sejaaes 
auudo (VC, 1); sejamos auudos (VC, 1); 
sejas auydo (VC, 1; EE, 1); ser auida (S, 

1); sera auida (VC, 1); sera auido (VC, 
2); sera auyda (VC, 1); sera auydo (VC, 
1); serã auydos (VC, 1); seria auido (VC, 
1); seria auydo (VC, 1); sõ auidos (VC, 
3); sõ auydas (VC, 1); som auidas (VC, 
6; C, 1); som auidos (VC, 3); som auudas 
(VC, 2); som auydas (VC, 7); som 
auydos (VC, 5); somos auidos (VC, 1); 
somos auydos (VC, 1); son auidos (S, 
1); sserya avido (S, 1); ssom auidos (S, 
1). Contextos: «Outros a y que reçeben 
despensaçõ, asy como no voto e os di-
zemos» (S); «Mays aquel que a mester 
saber a discryçom» (TC); «aqui em 
Roma a muytas gentes escõdidamẽte cõ 
medo de vosso padre» (HV); «çidade de 
Galilea que a nome Nazareth» (EE); 
«este he verdadeiramẽte ho profeta que 
a de vijr no mundo» (EE); «como se ã 
de desembarguar do oficio diuino» (TC); 
«e a via se lhe de per longuar a bem 
auẽturãça da gloria» (VC); «Do dia do 
senhor que segũdo o exẽplo de Noe ou 
de Loth desobreuẽta ou subitamẽte aa 
de vijr» (VC); «e chorando demostra cõ 
as lagrimas que aas fame» (VC); «dizẽdo 
filho de Dauid aaue merçee de mjm» 
(EE); «seruẽ a deus em aauẽdo cura dos 
subditos» (VC); «onde fosse aauer cõ-
sollaçom de sua door» (VC); «e aauerõ 
todos os signaaes» (VC); «e aauuerom 
poder sobre os demoões» (VC); «abede-
lla tã auondosamente que os doões das 
graças abastẽ a my» (VC); «nehuũ nõ 
ade vijnr a myn saluo sse o padre que 
me enuiou o trouxer» (S); «se caer sobre 
o altar aia dous dyas e se pasar dous 
panos aia quoatro dias» (TC); «e tra-
balhamse moyto ẽ como aiã maniares» 
(TC); «asy como eu faço que asy aiades 
uos de fazer» (TC); «por muyto que 
aiam» (TC); «o que ele fez he a nos 
doutrina e ẽxemplo que asy ho aiamos 
nos de fazer» (TC); «esperote ataa que 
aias saude desta door» (TC); «quãdo 
alguẽ he mãdado que aja os beẽs e as 
bẽauenturãças do mũdo ou que aja algũa 
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dignidade» (VC); «E ajnda por que os 
homẽs ajã mays deuaçom de dizer estas 
duas oraçõees» (S); «A ssegũda que nom 
aja auido mays de hũa molher» (S); «e 
aja os como por hũas preçadas vestidu-
ras» (VC); «o peccador deslouue a culpa 
no coraçom e ajaa por maa» (VC); «Eu 
som non ajaaes medo» (EE); «pello qual 
senhor nõ temaes nem ajaes medo do 
emperador» (HV); «e desejar que ajam 
beẽs spirituaes» (S); «e nos ajamolla em 
nossa madre muyto amada» (VC); «ago-
ra ajamos de veer per que modo e como 
se deue homẽ de guardar da pestilẽcia» 
(RP); «por que os que o souberen ajan 
maneira de se arrepender» (S); «Rogote 
que me ajas por escusado» (EE); «a 
uirginidade poucos ha am e poucos tra-
balhã por ela» (TC); «uay e uẽde todas 
as cousas que as e segueme e daas aos 
pobres seras perfeyto» (TC); E tu que es 
homẽ as te de reger per razõ per ẽtẽdimẽ-
to» (TC); «Quando te asentares a mesa 
ãte geme o que as de comer» (TC); «tu 
as corte nos çeeos» (VC); «e es acusado 
que as cobijça dauer o regno» (VC); «as 
de saluar a Israel» (EE); «E asy estes que 
som agoyreyros e creẽ pellos agoyros 
das aues, sõ do demo, porque aue ou o 
auera de Deus, ou de sy ou do diabo» 
(TC); «Senhor aue paciencia ẽ mĩ e pa-
gartey todo» (TC); «Aue sofrẽça ẽ mĩ e 
pagartey todo o teu» (TC); «e aue as por 
jmjgos mortaaes as quaaes nos abraçã» 
(VC); «auede fiuza de seerdes liures» 
(VC); «Vos outros auorrecestes e auedes 
em odio a minha doutrina» (TC); «estã 
ali presos per cadeas nõ auẽdo cuydado 
das almas» (TC); «auẽdo lhe emueja» 
(VC); «e auẽdo lhes reuerẽçia e aju-
dãdoos» (VC); «e auẽdo os por nõ jus-
tos» (VC); «(E disse Jhesu alguũs que 
cõfiauã) em sy auẽdo se por justos» 
(VC); «auẽdo te verdadeiramẽte por tal 
em teu coraçõ» (VC); «auẽdoas por 
dampnadas e maas» (VC); «e assy como 
auẽdolhe cõpaixõ por a tẽptaçõ que muy 

acerca auia de vijr» (VC); «Auẽdome de 
partir para ho padre vos leyxo ha paz do 
peccador no presente» (EE); «auẽdonos 
por bõos» (VC); «asi como por mesagei-
ro ou per carta auẽdoo por firme despoys 
que uiese a sua notiçia» (S); «auẽdoos 
como por menores e menos fortes» (VC); 
«E assy senhor auee de mym merçee» 
(HV); «E na cura daquesta tal vyerõ e 
aueẽ cada dia oito cousas» (VC); «asi 
como de cada dia aueemos mester este 
saclamento» (S); «aueendo se bem com 
as aversidades» (EE); «E se tu nõ podes 
chorar com Christo chorante nem aueer 
door com o doente» (VC); «Desy come-
ça os Christo de ensinar ja que cousas 
som aquellas que aueerã de preeguar» 
(VC); «E para melhor saber estas obras 
de misericordia, auees estes verssos» 
(S); «qualquer cousa que pedires aue-
laas» (VC); «E porque tres esforços que 
teemos de auella» (VC); «sem duuida 
auella hya» (VC); «poderia criar as 
cousas que quisesse pera comer e auellas 
aa sua voontade» (VC); «se assy fosse 
todas estas cousas que pareçem graues 
auellas hya por soõbra e por scarneheo» 
(VC); «e aquestas cousas todas vos se-
ram acresçẽtadas e auellasees» (VC); 
«auellassemos por leues de todo e ligei-
ras» (VC); «ou pugnillo e auello ja assy 
escarneçido» (VC); «e tanto val elle 
como tu valles da tu ty meesmo e auello 
as porque te spantas do preço» (VC); «e 
que se afique pera auellos cõ verdade em 
a patria» (VC); «por querer guaãçar cõ 
o dereito alheo e auelo pera sy» (VC); 
«auemdo parte e quinhom da gloria 
como elles» (VC); «ora queiramos ora 
nom queiramos auemolla de soportar e 
gouernar» (VC); «E o abade que isto nõ 
tiuer, auemollo por cõdenado em trezen-
tos reaaes» (C); «auemolo por cõdepna-
do por cada vez que o cõtrairo fizer em 
huũ cruzado douro» (C); «huũ he origi-
nal o qual auemos de Adã e Eua cõ o qual 
nacemos» (TC); «ou auendo tempestade 



571Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

no mar ou auẽdo dentrar ẽ batalha justa» 
(S); «eu me assente no postumeiro lugar 
auendo me por menor que os outros» 
(VC); «e das outras cousas auendo se 
por encarregado e pejado» (VC); «auen-
do te por menor que os outros» (VC); 
«auendolhes compaixam» (EE); «ajuda 
e fauor a alguũs homens e molheres que 
ho demãdaron auendoo mester» (S); «e 
ouuẽnos cõ sorda orelha e nõ curã delles 
auendoos por vaydade» (VC); «e elle 
auendose por honrrado e afremosentado 
da presença de Jesu» (VC); «e auenos a 
meezinha da recõcilliaçõ» (VC); «Tu 
ergo quãdo te vires abaixar aueo por boo 
sinal» (VC); «Se por auer boo emgenho 
nas cousas» (TC); «E ysto nõ poder auer 
emtã coma paão» (RP); «mas deuemos 
lhas prezar e auer lhe reuerẽçia» (VC); 
«Eu farey jogos e auer me hã per mais 
vill e mais refeçe do que som» (VC); 
«podera auer se semeada fora» (VC); «a 
qual se o aleuãtassẽ por rey auer se hia 
por injuriado o emperio romano» (VC); 
«todo homecida nõ auera a uida perdu-
rauel» (TC); «os boos auerã gloria 
perdurauel» (TC); «O terçeiro que os 
boos aueram galardom» (VC); «mas nõ 
aueram nẽhũa cousa» (HV); «No ẽbar-
gante que polos mays aueras mayores 
penas» (TC); «(vigiade pois) por auerdes 
fe enformada» (VC); «beuẽ beuerageẽs 
para auerẽ de mouer e pecã grauemẽte» 
(TC); «se vos taaes fordes aueredes 
grãde merçee» (VC); «no qual auerees 
prazer» (EE); «as festas nõ forõ feitas nẽ 
stabilicidas para ẽ elas auerem de seer 
feytos os pecados» (TC); «todos em 
sembra ou semelhauelmẽte aueremos 
gloria» (VC); «nem pagarẽ custas nẽ 
aueren outra pena alguã» (C); «nem te 
nomear homẽ mas auereste por vermem 
çujo» (VC); «Eu te auerey por meu 
marido» (S); «E iso mesmo aueria logar 
sse o varon e a molher fosen de cõprida 
idade» (S); «nõ pareçeria que aueriã 
alguũ mereçimẽto» (VC); «qualquer 

cousa que elle respondesse que o aue-
riam e tirariam por erro e por coyma» 
(VC); «Se a nos mereçessemos nom 
aueriamos vergonha» (VC); «nũca aue-
rian nen deuẽ demandar o debdo do 
matrimonio» (S); «tanto que nunca de 
cousa auerias tam grande desejo como 
desta» (VC); «Se me amassees por çerto 
aueriees prazer que vou ao padre» (EE); 
«por que soubesse perdoar aos outros e 
auerlhes compayxam» (EE); «saluo por 
auermos cujdado de seermos humildosos 
no seyo da caridade» (VC); «auerse aa 
maneira que se ha o homem que se re-
prehende» (VC); «se diz auerse auido 
com mays misericordia» (EE); «e auer-
sse aaquella guisa que se ha o homẽ que 
se desempara» (VC); «Bemauẽturados 
os que agora aues fame» (EE); «nõ me 
faças tu outra cousa se nõ auete 
cõpanheiramẽte cõ migo» (VC); «Auey 
paz com todollos homeẽs» (EE); «Pẽsey 
ena careyra que auia de andar e ẽderecei 
os meus pees em na carreira da paz» 
(TC); «nom auia em ele ẽgano nẽhuũ» 
(TC); «as mays nobres aues o auiã de 
saber» (TC); «e auiã no depois de matar» 
(VC); «lhes deu aquelo que auiam 
mester quãto em si foy» (TC); «porque 
per aquelles seus flagellos fossemos nos 
liures dos que auiamos dauer para sem-
pre» (VC); «por que nõ dei de comer aos 
que auian fome nẽ de beber aos que 
avian sede» (S); «e auian prazer cõ ella» 
(EE); «mas auiao de parir homẽ feito» 
(VC); «porque nõ auias tu piedade do 
teu seruo» (TC); «na qual nos conuida o 
apostollo ao exercicio e pratica da graça 
auida dizẽdo» (EE); «segũdo o verda-
deiro juizo auido ante» (EE); «Quando 
eramos com vos outros vos preegamos 
que auiees de passar tribulaçoões como 
se aconteçeo» (EE); «de como auies de 
comer o meu pã e beber o meu sangue» 
(VC); «Ca segundo a ley velha nom 
auija mais de dous afirmatiuos» (S); 
«nom auiria hy maldizemte se nom 
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ouuese maao escuytador» (TC); «auja 
sede da saluaçõ das almas. e tam bem 
elle auja grã sede natural» (VC); «ãtre 
os outros pecados da carne e da alma que 
aujã» (VC); «Esto aujam de fazer em 
testimunho» (VC); «per o sacramento do 
bauptismo aujamos de seer lauados e 
limpos» (VC); «Se pregũtado for alguẽ 
se aura deos liuremẽto e sem enpacho 
respõdera que sy» (VC); «ante deue seer 
delles auuda cõpaixõ» (VC); «Qualquer 
pois que quiser seer nomeado e auudo 
por da cauallaria de Christo» (VC); «os 
humildosos som acçeptos e auudos por 
boõs» (VC); «E de tal guisa vos auue cõ 
as maas cuydações» (VC); «aqueste 
prazer que elles auuerõ» (VC); «na qual 
auya alguũs homeẽs que chamauam 
nazareos» (S); «os homeẽs auyã de vijnr 
a hũa paz» (VC); «se nom soubesse que 
se auyam de alleuãtar milhor da queeda» 
(EE); «ao qual todos auyan por letrado» 
(S); «Achaste graça tu que auyas de 
conçeber o autor de toda graça» (VC); 
«Auyda pero primeiramẽte oraçõ de dia 
e de nocte» (VC); «som encaminhadas 
e auydas pera deus» (VC); «foy feyto 
reo e auydo por culpado ẽ todos» (VC); 
«E por que dos testimunhos ia ante 
auydos nõ tijnhã cousa cõ que o podes-
sem presente Pillatos obliguar nẽ acusar 
a morte» (VC); «senhor, ave misericor-
dia de min» (S); «e com marauilhosa 
cõtriçom de coraçom ave dele piedade» 
(VC); «avẽdo cõsideraçõ aos meritos e 
deuaçõ do que çelebra» (S); «e disto avee 
vosso acordo e conselho» (HV); «aveẽdo 
prazer em esperança» (EE); «nem por 
outra quaal quer actoridade aveer 
aleuãtamẽto do dicto imterdicto» (SG); 
«nẽ desejaua aveer molheres» (VC); «E 
vos senhor nos avees mester para tomar 
Jherusalẽ» (HV); «e booa cousa he ave-
llo sempre na voontade» (VC); «e ave-
mdo door do mal que tem feyto» (S); 
«avemollos por cõdenados em trezentos 
reaes cada anno» (C); «avemolo por 

cõdenado ẽ trezẽtos reaes por cada vez 
que o fezer» (C); «e nos da as coussas 
que avemos mester» (S); «o fingidor da 
sua voõtade lançaua a tristura aa façe 
avendo pero prazer em a voõtade» (VC); 
«amte que ouuese tentaçom ou avendoa 
me leyxey cayr no pecado» (S); «aven-
doas per moodo nõ deuido» (C); «Pe-
quey por presumpçom ẽtendendome e 
avendome eu por melhor e mais rrico e 
mais poderoso e mais sabedor que ou-
tros» (S); «se quiser aver estes proueitos, 
que os rreçeba dignamẽte» (S); «nehuũ 
avera corooa saluo o que bem pelhegar» 
(S); «e os boos averam gloria, os maoos 
averam pena» (S); «nõ averas deuses 
alheos» (S); «que mereçimẽto he ho 
vosso para averdes graça açerca de deus» 
(VC); «he assy jmpresso ẽ suas almas 
pera averẽ de cõsagrar» (C); «nõ averees 
vida ẽ vos» (S); «sem averem dos fructus 
e rendas das ditas ygrejas alguã cousa» 
(C); «Esperança de gloria pela qual 
averemos guallardon» (S); «averes (dar) 
de graça» (VC); «eu averey a cõcordia e 
comuñõ dos sãctos» (S); «como pecaua 
ou quedaria no pecado que hauia come-
tido como averia ocasion de tornar ẽ 
elle» (S); «mas empero demostrauam 
averlhe grande amor» (VC); «e foy 
causa de avermos a ffe mais experta e 
mais firme» (VC); «fazendo força per 
minhas maãos ao que nõ avia culpa» (S); 
«ouvindo ysto aviã menẽcorea em seus 
pensamẽtos» (EE); «e sabia que para 
sempre aviam de viuer» (VC); «mais 
ajnda nos acreçẽta e emade outras que 
nõ aviamos» (VC); «tomanlhes as rre-
mdas que avian dauer de dereito» (S); 
«mas depoys de avida a conheci» (EE); 
«Vistesme que avija ssede e destesme a 
beber» (S); «e avijã de hyr preegar o 
evãgelho» (S); «A quinta que o diabo 
non ha tanto poderio nelle como aviria 
sse nõ fezera bẽ» (S); «se era molher ou 
homen, ou que hofiçio avya» (S); «ẽ o 
qual nõ soo avya de meter o dedo mas 
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toda a maão» (VC); «consolaçon dos que 
nom avyam fylhos» (S); «avyas de fazer 
pẽdẽça de tãtos anos» (S); «mas avydo 
por nõ boo» (VC); «eu to rogo que eu 
aya prazer de soportar semelhantes 
cousas» (VC); «e aya vossa reposta» 
(HV); «ayamos todos parte de suas sayas 
cadahuũ seu quinhom» (VC); «Se dese-
iaste auer aroydos ou contẽdas por rezom 
dauer amyzidade mays con huũs que 
com outros» (TC); «he mais cumuun e 
mays ligeiro daver» (S); «O lãçar fora 
da sinagoga era auida por grãde cousa» 
(VC); «por quãto o sperito santo que 
apareçia era auido a elles por materia e 
forma» (S); «porque acerca dos judeos 
som ou erã auidos por escomũgados» 
(VC); «e tã chegada aa morte que era 
auuda por morta» (VC); «e era auudo e 
contado de muytos por menor que Joham 
bauptista» (VC); «erã auudos por dignos 
de seer scriptos» (VC); «porque o cruci-
ficar e enforcar em madeyro era auyda 
por morte muy torpe» (VC); «E era 
auydo comuũmẽte por homem dispre-
ziuel» (VC); «e aquesta tornou os que ja 
eram auydos por alheos e strangeyros» 
(VC); «mas inda es auydo por o peor de 
todollos maaos» (VC); «nom dou graças 
a Deus nen me ẽcomẽdo a ele nẽ ey ẽ mĩ 
boas cuydaçoõs» (TC); «nom dygo o que 
ey de dizer destĩtamente» (TC); «e por 
ho que ey de dizer da grandeza e fundu-
ra da ffe» (EE); «e foy descuberto 
aqueste cõselho que fora auido da mor-
te de Jesu Christo» (VC); «mas porque 
aquelle que veera por ensinar obediẽça 
nõ fora auydo ou achado por obediẽça 
se cõprira a sua propria voõtade» (VC); 
«estos sermoões que foram auidos no 
monte» (VC); «mas forom auidos por 
enguanadores» (VC); «por quanto forom 
auydos dignos de padeçer iniuria» (EE); 
«e nõ querẽdo que fosse auida a vinguãça 
em elles» (VC); «por tal que fosse auido 
o thesouro achado» (VC); «que a orde-
naçõ de deus fosse auuda mudada» 

(VC); «e fossem auidos jntuitu eclesie» 
(C); «Dauid louua a misericordia que foy 
auida cõ elle e cõ os seus» (VC); «aa ffe 
do cẽturio foy auuda por milhor que a 
daquelles que entom eram presentes» 
(VC); «empero elle foy auudo por justo» 
(VC); «preguntea logo que tempo ha que 
foy comfessada» (TC); «empero que nõ 
ha a emtẽçom dereyta» (TC); «a alma 
que ha de vyuer em o çeeo sem fym» 
(EE); «que se ha dauer no tempo vijn-
doyro» (EE); «quando ha hy muytas 
moscas em ha terra» (RP); «esto acõteçe 
muytas vezes onde ha lugares podres e 
corruptos» (RP); «hã de dar se as pagã 
bem» (TC); «tu lho consentes e haas por 
bem feyto» (TC); «ou que haja poder de 
o absoluer da escominhõ» (S); «outra 
vez e halhe de demandar que ho absolua» 
(S); «has cousas que ham de uiinr» (TC); 
«despojs que ham avydo ajũtamẽto» (S); 
«e que quer que ouuem ham no por 
verdade» (VC); «e nom han vergonha de 
se çujar» (S); «de que se tirom as outras 
cousas que se hande creer» (EE); «asi 
has de bautizar» (S); «Enuia senhor ao 
que has de enuiar» (EE); «Non has 
aynda çinquoẽta annos» (EE); «e has te 
por lastimado delle» (VC); «hase de 
dizer que aquellas molheres morauã na 
çidade» (EE); «por que vos hauees de 
saluar» (S); «hauemdo hy ara e as outras 
coussas que som neçesaryas para a mys-
sa» (S); «e elle soprio e refez em elles a 
mingoa na vontade que nõ hauiã» (VC); 
«E que deus he huũ tal bem que nom 
pode haver outro aquelle que este leixa» 
(VC); «se elle nõ pode haver ajũtamento 
aa molher ou a molher aho varan» (S); 
«por cõprir ho desejo que havia da gula» 
(S); «na çidade hay poucas viandas e hay 
muyta gente» (HV); «e por amor de deus 
nõ he auida por doesto» (VC); «ou he 
auuda como aquella que lançou mais que 
muytos ricos» (VC); «E aquelle notayro 
por actẽtico e sollẽpne he auydo» (VC); 
«e eso meesmo nos casos que ditos hey» 
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(TC); «hy houerees pessoalmente como 
vos disse» (EE); «Senhor aue paciencia 
ẽ mĩ e pagartey todo, e ele oue paciencia 
cõ ele» (TC); «Deo gracias, e signifyca 
o prazer que os apostolos ouerom de 
Jhesu Christo da sua aasumpçõ» (S); 
«Porque aqueles que ouerom spritu de 
Deus e seu sãcto conhicimẽto todas estas 
cousas ouuerõ por sãdice» (TC); «nõ 
tinha mẽbro ainda que ouesse ajũtamẽto 
a ella» (S); «por tal que aquello que elles 
per razom nõ podiam percalçar. o oues-
sem por os braados e clamores do poboo» 
(VC); «Nom vos foy a vos outorguado 
ou mãdado que ouesses aqueste prazer 
em escondido» (VC); «ca nom ouue 
outro saluador saluo el le» (S); 
«Pregũtelhe ainda se ouue ramcor em no 
coraçom ou sanha» (TC); «ouue 
fundamẽto em seruiço de Deus» (C); «E 
quãdo Pilatus vio que a gẽte meuda 
morria de fame e muytos hiã dizendo 
polla çidade fame ouue se por mal 
auẽturado» (HV); «nom os ouuemos com 
trabalho nem suores nem cõ doores» 
(VC); «ouueo por ajudador e seu recep-
tor» (VC); «E segundo oficio que cada 
pesoa ouuer asy lhe pregunte polos pe-
cados» (TC); «uay e dizelhe que ey 
misericordia cõ ele e lhe perdoo a des-
truiçõ que ouuera de deitar sobre ele e 
sobre seus descẽdẽtes» (TC); «nõ ouue-
rã pecado» (EE); «assy como os ouue-
ram e reçeberam os outros benefiçiados» 
(C); «Podera seer que nom ouueramos 
mester algũa ajuda das scripturas» (VC); 
«e se ta nõ der entende que te nõ aprou-
eitara se a ouueras» (VC); «o que ouuer-
des de responder aquello» (VC); «e se 
ouuere paciẽcia e misericordia e pieda-
de» (VC); «e esa molher deue ẽtrar ẽ 
hordẽ e dar todo o que ouuerẽ aos po-
bres» (TC); «E se alguũs de seus paren-
tes nom ouuerem por quãto os ten ou 
nom o ssaben ou son infames» (S); 
« p o d e m o s  s e e r  m a r t i r e s  s e 
verdadeiramẽte ouueremos paçiẽcia no 

coraçõ» (VC); «e por esto se nõ fezeres 
bem ou nom ouueres boa ãdãça nõ acha-
ras quẽ te aia ẽueia» (TC); «se ouuermos 
compaixõ aueremos depois gloria» 
(VC); «e o que peor he que nũca fezerõ 
boa uida nem ouuerõ ẽmẽda de maaos 
custumes» (TC); «Assy senhor que por 
o bem que aquelle santo profeta fazia 
ouuerõlhe grande enueja os tredores dos 
judeus» (HV); «Ha premeira sera dos 
que ouuerom ffe sem obras e morrerõ en 
pecado» (S); «E porem aquello que de-
mandarom ouuerom no» (VC); «e signi-
fica a longa esperança dos sanctos padres 
que ouueron delle auinmẽto de Jhesu 
Christo» (S); «ouuerõno por forte cousa» 
(HV); «Se fez algũa cousa porque ouue-
se uoõtade deste pecado asi como comer 
cousas queemtes ou apalpar» (TC); 
«Deus padre deu ao propheta Moyses em 
Mõte Sinay .x. mãdememtos per que 
ouuesẽ de uiuer aos filhos de Israel» 
(TC); «e quẽ ouuesees assy de fugir aa 
sanha vijndoyra» (VC); «aquesta poço-
nha suso dita deu meezinhas e leytoayros 
e emprestos muy proueitosos que esta 
peçonha ou emfermidade ouuesem de 
curar» (TC); «ãte que ouuesen ligitima 
jdade» (S); «aynda que nõ ouuesen aui-
do ajũtamẽto carnal» (S); «Outrosy co-
metese omecidio per uoõtade ou per obra 
de cuitello asy como se ouueses uoõtade 
matar huũ home e matasteo» (TC); «se 
nõ ouuesse em elles feito as obras que 
nehuũ outro fez nõ aueriam peccado» 
(EE); «assy como se ouuessẽ outro 
mãdado em contrairo» (VC); «Os quaaes 
se nam ouuessem de pagar aquella pen-
na» (EE); «mas ensinou nos que ouues-
semos de fazer ambas estas cousas 
proueytosamente» (VC); «como se ou-
uesses de dar conta a Deus das coussas 
que estam sub estas chaues» (S); «ou te 
exaalçaste ou ouueste vaã gloria por 
ellas» (S); «non ouuestes arrependimẽto» 
(EE); «e ordenou que ouuissemos de teer 
cadahũa destas solẽpnidades per entẽdi-
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mẽto mistico» (VC); «porque quis que 
tu sempre ouuisses de louuar o teu cria-
dor» (VC); «en tãta parte quãta ouuo ou 
pode auer aquelle filho dos beẽs delle» 
(S); «pera que possamos acreçẽtar alguũ 
bem se ẽ nos ouver» (C); «Sandeu que 
as vergonha de dizeres ao homẽ aquello 
de que a nom ouveste em presença de 
deus quãdo o cometeste» (VC); «Se de 
tal maneira sã auidos os passaros» (VC); 
«e por tãto depois que sã auudas posui-
das tirã mais o coraçõ do homẽ pera as 
amar desordenadamẽte» (VC); «porque 
mayor cura deue seer auida acerca de 
humana natura que acerca das animalias 
brutas» (VC); «E aquellas ensinãças 
deçima podẽ aqui meesmo seer auidas» 
(VC); «E por aquesto nos ensinou que 
nos guardassemos de seer auidos per 
a f a g u e y r o s »  ( V C ) ;  « n õ  p o d e 
verdadeiramẽte seer auudo em o hermo» 
(VC); «porque por seerem auidos por 
justos e por o poboo os auer por boos» 
(VC); «por que seja auida por deus 
verdadeyro» (EE); «por tal que por o 
temor seja auido e trazido» (VC); «que 
sejaaes auidos por dignos de fogir» 
(VC); «por tal que tu deus que sancto es 
em ty sejaaes auudo por sancto dos 
homems» (VC); «porque obrando nom 
como filhos de deus nom sejamos auudos 
por culpados» (VC); «que sejas auydo 
por saão por castigo delles» (EE); «Assy 
me dou aa luxuria que nom quero ser 
auida honestamente» (S); «e per a qual 
se tira aqui a pena a qual depois sera 
auida» (VC); «se alguũ enfermo britar 
o jejuũ nõ sera auido por culpado» (VC); 
«de guisa que serã auydos por signaaes» 
(VC); «nõ seria auido o amor e caridade 
em comuũ» (VC); «e se o fazẽ sõ auidos 
por legitimos» (VC); «e se he auyda 
todas sõ auydas» (VC); «e som auidas 
em tanto preço como cousa per elle 
soomente dadas» (C); «Daqueste artigoo 
som auudas tres doctrinas» (VC); «e se 
nom som auydos como perseguidores 

som como menos preçadores de tam grã 
cousa como esta» (VC); «pois que nos 
que somos auidos por dignos de seer 
tẽplos subitamẽte somos feytos sepul-
cros» (VC); «Pervẽtura quando nõ pa-
deçemos perseguições somos auydos por 
condẽpnados» (VC); «pella qual os 
homẽs que teem poderio e senhorio por 
seruiço e honrra son auidos ẽ rreuerẽça» 
(S); «non sserya avido por catholico 
christãao» (S); «por que ssom auidos por 
mortos» (S).

haver 2 ,  subs.  (do verbo haver) . 
Propriedade; bens. Formas: auer (TC, 
3; VC, 2; C, 1); aueres (TC, 1; VC, 2). 
Contextos: «perde o auer e a terra e a 
mercee do rey» (TC); «se ouue alguũ 
auer dalguũ homem que perteecese a 
ygreia ou o mosteiro» (TC); «leixado o 
peso das riquezas e desprezado o auer 
dos enguanos sobe per a porta angosta e 
apertada» (VC); «Feitiçeiro e feitiçeiros. 
Auer alheo cujo dono se nom achar» 
(C); «e tam grandes som os aueres 
que despendem em fazer estas obras» 
(TC); «nõ podem empeeçer nos corpos 
empeeçẽ nos aueres e nos beẽs» (VC).

hebraico, subs., adj. (do grego ™βραικός, 
pelo lat. hebraicu-m). Relativo aos 
Judeus; a língua hebraica. Formas: 
ebraica (VC, 1); ebraico (VC, 2); ebrayca 
(VC, 1; EE, 1); ebrayco (VC, 1); hebraico 
(VC, 5); hebrajco (VC, 1); hebrayca 
(VC, 5; EE, 2); hebrayco (VC, 8; EE, 2). 
Contextos: «empero segundo custume 
de ebraica lingoa a qual nomea qualquer 
ajũtamẽto daugoas tarsis que quer dizer 
mar» (VC); «E a primeira lingoajẽ de 
ebraico» (VC); «Messyas em ebraico 
quer dizer vntado» (VC); «mas foy asy 
chamada segundo a propriedade do 
lingoagẽ ebrayca que a todas femeas 
chamam molheres» (VC); «Christo 
soomẽte preegou em lengoa ebrayca» 
(EE); «foy leuado fora da çidade ao loguar 
dicto monte Caluario bem fedorẽto. 
e chamado em ebrayco Golgota» 
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(VC); «porque screpueo ao custume 
de hebraico o custume dos judeos» 
(VC); «asy ficou nõ entrepretada do 
hebraico nom por seer palaura neguada» 
(VC); «e aqueste loguar se dizia em 
hebrajco galbata» (VC); «A linguoagem 
hebrayca. era huũa das principaaes por 
a rrelligiom» (VC); «Esta palaura he 
hebrayca e quer dizer em latim louuade 
o senhor» (VC); «conuẽ a saber da lingua 
e naçom hebrayca se vaã glorificam» 
(EE); «E aquello que per hebrayco disse 
o euãgelista» (VC); «eram gemtios que 
nõ entendiã hebrayco» (VC); «e racha 
he hũa pallaura ou voz que em hebrayco 
significa menosprezo ou yra» (EE).

hendro, subs. (do grego ¥νηθον, pelo lat. 
*anethulu-m, diminutivo de anethu-m). 
O mesmo que endro: planta herbácea 
odorífera; endrão; aneto. Formas: 
heẽdro (EE, 1). Contexto: «dizimaaes 
a ortellaã e o heẽdro e o cominho» (EE).

hepático, adj. (do grego ¹μπατικός, pelo 
lat. hepaticus, a, um). Relativo ao fígado. 
Formas: epatica (RP, 1). Contexto: «na 
vea epatica .s. em a vea que he açerca do 
dedo mais pequeno» (RP).

herança, subs. (do lat. haerentia-m). Os 
bens que foram transmitidos pelos pais 
ou outros parentes. Formas: erança 
(S, 1); herãça (VC, 20); herãças (VC, 
1); herança (VC, 16); heranças (C, 
2). Contextos: «asi como erança de 
madre ou parente» (S); «Meestre dizee 
a meu jrmaão que parta cõmigo a 
herãça» (VC); «roubã os beẽs e as 
herãças alheas» (VC); «e partio antre 
elles a herança» (VC); «dinheiro, terra 
e heranças e senhorios» (C); «peccã 
aquelles que desejam as heranças, beẽs 
e fazẽdas alheas» (C).

herdade, subs. (do lat. hereditate-m). 
Herança; terreno agrícola. Formas: 
erdade (C, 1); heerdades (S, 1); herdade 
(S, 8; VC, 13; C, 1; EE, 17); herdades 
(VC, 3; C, 8; EE, 3). Contextos: «e 
a erdade fique liure e desembargada» 

(C); «E ysto mesmo deuen fazer os que 
gaanharen boos castellos e heerdades e 
outras quaees quer coussas» (S); «por 
que os clerigos som chamados em sorte 
aa herdade de Deus» (S); «por tal que 
ouuesse nẽbrança da herdade perdida» 
(VC); «a herdade celestrial nunca 
desfaleçe» (EE); e cõprar herdades 
e cãpos» (VC); «casas, herdades, 
posisoões, grãjas» (C); «porque posto 
que os clerigos nan teuessem herdades 
para laurarem: tijnham empero casas 
para criarem animaaes» (EE).

herdadeiro, adj. (de herdado + -eiro). 
O mesmo que herdeiro. Formas: 
herdadeiro (EE, 1). Contexto: «Todo 
rico he maao ou herdadeiro de maldade» 
(EE).

herdamento, subs. (do lat. medieval 
herdamentu-m). Herança; legado. 
Formas: herdamento (EE, 4); herdamẽto 
(EE, 6); herdamẽtos (VC, 1). Contextos: 
«poõe teu herdamento em Isrrael» (EE); 
«e porque aos filhos adouptiuos acõteçe 
parte do herdamẽto» (EE); «ca se pella 
ley se da o herdamẽto ja nom seria pella 
promessa» (EE); «se possessoões e 
herdamẽtos» (VC).

herdar, vb. (do lat. medieval haereditare). 
Receber; obter por herança; suceder. 
Formas: herda (S, 3); herdã (VC, 1); 
herdaae (VC, 1); herdalloa (EE, 1); 
herdalloha (EE, 1); herdaloha (EE, 1); 
herdam (S, 1; EE, 1); herdar (C, 2); 
herdou (EE, 1). Contextos: «herda a 
quarta parte dos beẽs do marido» (S); 
«e assy quando alguũ maao morre os 
parẽtes herdã os beẽs terreaes» (VC); 
«vijnde vos beentos da beençõ do meu 
padre e herdaae o regno que vos sta 
aparelhado» (VC); «e herdalloa ho 
senhor deus nosso» (EE); «thesaurizara 
sobre elle e herdalloha de nome eterno» 
(EE); «herdaloha de nome eterno» (EE); 
«hos filhos que nasçem do legitimo 
matrimonyo herdam os beẽs que leixan 
seus padres despois de sua morte» (S); 
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«que seus herdeiros os possam herdar 
feyta sua emterraçã» (C); «quanto mays 
diferençeado nome que elles herdou» 
(EE).

herdeira, subs. (do lat. hereditaria-m). 
Aquela que herda; sucessora. Formas: 
herdeira (VC, 1). Contexto: «esta soo 
abastaria a fazer sua alteza do eterno 
regno de condigno herdeira juridica» 
(VC).

herdeiro, subs. (do lat. hereditariu-m). 
Aquele que herda; sucessor. Formas: 
erdeiros (VC, 1; EE, 1); erdeyros 
(VC, 1); herdeiro (VC, 7; EE, 6); 
herdeiros (SG, 1; S, 5; VC, 13; C, 2; 
EE, 19); herdeyro (S, 2; VC, 2; EE, 
2); herdeyros (S, 2; VC, 1; EE, 1). 
Contextos: «segundo o prometimento 
que feito he erdeiros seredes» (VC); «fez 
erdeiros do seu regno» (EE); «porque 
sooes filhos delle. e nom erdeyros da 
sua sanctidade» (VC); «ao qual me 
adoptaste por filho e herdeiro ãtre os 
outros» (VC); «Que ho perfilhou em 
herdeiro na patria do çeeo» (EE); «e 
concederom pera sempre aos reis de 
Purtugal e aseus herdeiros e socessores» 
(SG); «A herãça passa aos herdeiros 
cõ seu encarrego e cõ seu proueito» 
(VC); «que seus herdeiros os possam 
herdar» (C); «se son filhos por cõseguĩte 
herdeiros, digo herdeyros de deus, e 
jũtamẽte herdeiros de Christo» (EE); «ho 
qual fez herdeyro de todas cousas» (VC); 
«non seera herdeyro o filho da escraua 
cõ o filho da liure» (EE); «que o deuem 
rrestytujr a seus herdeyros» (S); «Oo 
quãtos cõpanheyros e herdeyros teem os 
judeus e os guardadores do sepulcro em 
aqueste crime e pecado» (VC).

heredade, subs. O mesmo que herdade. 
Formas: heredade (TC, 1; VC, 1); 
heredades (TC, 1). Contextos: «Item se a 
heredade alhea ou otra cousa escomdeo» 
(TC); «A sexta por penhor e signal da 
heredade do ceeo que auemos dauer» 
(VC); «Cometese furtu na usurpaçõ asy 

como aqueles que estendẽ os marcos das 
suas heredades aas alheas» (TC).

heredar, vb. O mesmo que herdar. 
Formas: heredara (TC, 1); heredaram 
(VC, 1). Contextos: «nẽhuũ omecida 
nõ heredara o regno de Deus» (TC); 
«heredaram aquestes huũa tal tristeza 
que se nom pode cuydar» (VC).

heredeiro, subs. O mesmo que herdeiro. 
Formas: heredeiro (VC, 1); heredeiros 
(VC, 2; EE, 2); heredeyro (TC, 1). 
Contextos: «Symon he interpretado 
obediente e Cirenẽse quer dizer 
heredeiro» (VC); «e que os auia de fazer 
heredeiros do regno» (VC); «som feitos 
cidadaãos dos sanctos e domesticos 
de deus e seus heredeiros» (VC); 
«(Filhos de deus seeram chamados) por 
consiguinte heredeiros» (EE); «O nono 
he a molher que cõcebeu e nom de seu 
marido e seu marido duuida se he seu 
filho e ela criao em periuizo dos outros 
seus filhos e fazeo heredeyro» (TC).

herege, subs. (do provençal heretge). 
Herético; aquele que acredita numa 
heresia. Formas: ereges (VC, 2); ereje 
(S, 3); herege (S, 6; TC, 2; VC, 2; EE, 
1); hereges (S, 3; VC, 14; C, 1); hereje 
(S, 9; VC, 3); herejes (S, 3; VC, 22; C, 
1). Contextos: «por a confirmaçom do 
matrimonio contra os ereges que auiã 
de vijnr» (VC); «contra os ereges que 
reprehẽdessem alguũ destes» (VC); 
«qual quer que ha partyçypaçõ ou 
conuersaçom com ereje» (S); «E ho 
que leyxar ao ereje que diga missa» 
(S); «deue ser danado por ereje» (S); 
«e qual quer outro clerigo, ou leygo, 
ou herege, ou judeu, ou mouro, ou 
escõmungado» (S); «Nõ se deue homẽ 
confesar a herege» (TC); «E segundo 
Beda ora seja herege ora seja cismatico 
ou pecador malicioso» (VC); «conuẽ 
a saber, ao herege corrõpendoas cõ 
falsa ensynança» (EE); «diz que isto 
foy por alguũs hereges que diziã que 
Jhesu Christo fora pura criatura e que 
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quedara en os infernos» (S); «cõtra 
este mandamento vaão todollos infiees 
e hereges» (C); «sse he çismatico 
ou hereje» (S); «Assy como per os 
fundamẽtos da verdade nõ vem o hereje» 
(VC); «que faça pregaçõees e persiga 
aos herejes» (S); «e contradizendo 
aos enganos dos herejes preeguãdo a 
verdade» (VC); «e os que depoys de 
saçerdotes forõ herejes» (C).

heregia, subs. O mesmo que heresia. 
Formas: heregia (EE, 1); heregias 
(VC, 3). Contextos: «outra vez ally 
reprehende a glosa a heregia dos de 
Bohemia» (EE); «depois que ella 
resurgio das heregias porque cõtra as 
heregias que se alleuãtarõ ẽ ella suscitou 
o senhor ẽ a ygreja doutores sanctos 
lettrados» (VC); «e arreprehẽdẽse e 
tirãse das suas heregias» (VC).

herença, subs. O mesmo que herança. 
Formas: herẽça (VC, 5); herença (VC, 
2). Contextos: «tu que es a parte e 
quinhom de minha herẽça» (VC); «e que 
ao depois seja fora da herẽça da manada» 
(VC); «queria a sua parte da herença» 
(VC); «Nõ embarguãdo ergo que o 
senhor podera partir aquella herença nõ 
o quis fazer» (VC).

heresia, subs. (do grego α†ρεσις, seita, 
pelo lat. haeresis). Doutrina que sustenta 
opiniões relativas à fé que são contrárias 
às oficialmente aceites pela Igreja. 
Formas: deresia (S, 1); eresia (S, 1); 
heresia (S, 6; TC, 1; VC, 5; C, 1; EE, 
1); heresias (VC, 7); heresya (VC, 
1); heresyas (EE, 1). Contextos: «Ao 
sospeitoso deresia que errou no premeiro 
mandamẽto e na ffe» (S); «Se o faz por 
jnduzir aos fiees christaãos aa eresia, 
deue ser danado por ereje» (S); «enduzer 
a outros aa heresia» (S); «O .xv. he 
creer algũa heresia» (TC); «ãda errado 
per heresia ou pecado» (VC); «Heresia. 
Excomunhõ mayor» (C); «vijra em 
tempo de heresia» (EE); «aquelle que 
ensina as heresias sob cobertura da 

verdade» (VC); «E porque outrossy nom 
se aprouase a heresya que ensinou que 
Christo todo jnteiro» (VC); «(teymas) .s. 
heresyas (emuejas) em ho animo» (EE).

herético, subs., adj. (do grego αƒρετικός, 
pelo lat. tardio haereticus, a, um). 
Relativo à heresia; herege. Formas: 
heretica (S, 1; EE, 2); heretico (EE, 1); 
hereticos (VC, 2; EE, 9). Contextos: 
«asi como os malefiçios que confessan 
que crerõ ha prauidade heretica ou se he 
falssa testemunha» (S); «por auctoridade 
apostolica teẽ carrego de jnquiriçã da 
heretica prauidade» (EE); «ao que 
he apartado de deus ẽ vida e ẽsynãça 
como he o heretico» (EE); «mas ainda 
destroyrõ a sandice dos gẽtios hereticos» 
(VC); «os ypocritas e hereticos nõ podẽ 
lõgo tempo abscõdersse» (EE); «foy 
huũa seyta de hereticos que deziam 
nom seer necessario confessarse ao 
sacerdote» (EE).

herodiano, subs. (do lat. herodianu-m). 
Seguidor de Herodes Escalonita. 
Formas :  h e r ed i anos  (VC,  1 ) ; 
herodianos (VC, 3). Contextos: «E 
enuiarõ discipollos da sua seyta cõ 
os heredianos» (VC); «O terceyro 
formẽto he dos herodianos a qual era 
adulterio homiçidio» (VC); «doctrina 
dos herodianos os quaaes forõ alguũs 
judeos que fingiam hũa noua seyta 
dizẽdo de Herodes Escallonita que era 
messias» (VC).

herodião, subs. O mesmo que herodiano. 
Formas: herodiaãos (EE, 2); herodiãos 
(EE, 1). Contextos: «E mãdarõlhe seus 
discipollos com os herodiaãos dizendo» 
(EE); «estes herodiãos erã os caualleyros 
de Herodes» (EE).

hervilhaça, subs. (de ervilha + -aça). 
O mesmo que ervilhaca. Formas: 
heruilhaça (VC, 4); heruilhaças (VC, 
1). Contextos: «Na segunda parauoa 
ou exẽplo que he da heruilhaça» (VC); 
«Porque per ventura colhẽdo nos a 
heruilhaça nõ arranquees de mestu[r]
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a cõ ella o trigo» (VC); «entom se 
descobriram os heruilhaças» (VC).

hestória, vb. O mesmo que história. 
Formas: hestoria (VC, 1). Contexto: 
«ante que cheguemos a hestoria do 
euangelho» (VC).

hi, adv. (do lat. ibi). O mesmo que aí: nesse 
lugar. Formas: hi (S, 2; TC, 3; VC, 72; 
HV, 7; EE, 1; RP, 2); hij (SG, 2); hj (VC, 
5); hy (S, 132; TC, 18; VC, 558; HV, 7; 
C, 13; EE, 105; RP, 2). Contexto: «Ca 
ha hi pecado original e outro pecado 
he autual» (S); «Outro mãdamẽto ha hi 
corporal que se faz per duas maneiras» 
(TC); «E auendo hi questõ antre elle e 
a virgem Maria» (VC); «nõ ha hi cousa 
que assy possa desordenar nossa vida 
como nõ curar de fazer boõas obras» 
(VC); «nenhũa tristeza ha hi» (EE); «e 
em special donde ha hi corpos mortos e 
podres» (RP); «ouuir hij de conffissam 
as pessoas que la steuerem» (SG); «e ha 
hj quẽ ha leuãte» (VC); «e que nõ aja 
hj nodoas algũas de maa ẽtẽçõ» (VC); 
«e nõ mesturar hy outras cousas» (S); 
«ẽquamto hy steuerem digam o pater 
noster e aue maria» (TC); «Nõ ha hy 
alguẽ que possa teer todas as cousas» 
(VC); «Mujtos hy ha outrosi que ẽ quanto 
teẽ muyto de seu» (VC); «Hy seera choro 
e batimento de dentes» (EE); «sem o qual 
nõ ha hy saude» (RP).

hidropesia, subs. (do grego Ûδρωψ, 
Ûδρωπος, pelo lat. hydropisis). O mesmo 
que hidropisia: doença que se caracteriza 
pela acumulação excessiva de líquido. 
Formas: ydropesia (S, 1; VC, 4). 
Contextos: «asy como ydropesia ou 
outra semelhauel» (S); «Cõparada he 
ajnda a ydropesia specialmente aaquelle 
que he agrauado de sobejo fluxo de 
carnaaes delectos» (VC); «Itẽ o jaspe 
faz sparger a febre e ydropesia e stãqua 
o fluxo do sangue» (VC).

hidrópico, subs. (do grego Øδρωπικός, pelo 
lat. hydropicu-m). Aquele que sofre de 
hidropisia.Formas: ydropico (S, 1; VC, 

1; EE, 4). Contextos: «E quanto mais 
tem, mais cobijça e he conparado ao 
ydropico, que quer dizer que quãto mais 
bebe moor sede ha» (S); «e amergese 
quando per soberba se alleuanta e faze 
se ydropico quando cobijça» (VC); «O 
ydropico teem agua antre a carne e o 
coyro» (EE).

hidrópigo, subs. O mesmo que hidrópico. 
Formas: ydropigo (VC, 8; EE, 1); 
ydropygo (VC, 2); ydropiguo (VC, 1). 
Contextos: «quãdo Christo saarou o 
ydropigo» (EE); «E ex aqui que huũ 
homẽ ydropigo staua ante elle» (VC); 
«liurou o ydropigo de emfermidade» 
(VC); «e porem aqueste ydropygo pode 
significar qualquer pecador. O ydropigo 
tem o corpo enchado: e assj o soberbo 
teẽ o eleuãtamento do coraçom» (VC); 
«E he de notar que as propriedades do 
ydropiguo som sete» (VC).

hino, subs. (do grego áμνος, pelo lat. 
hymnu-m). Cântico religioso. Formas: 
hymno (S, 1; VC, 12); hymnos (VC, 
13); hynno (S, 2); hynos (S, 2); ymno 
(S, 1). Contextos: «E este hymno foy 
cantado pellos angeos» (S); «e reçebera 
da cõpanha louuor e honrra de hymno 
celestrial» (VC); «como se huũ fosse 
a boca de todos que cãta hymnos a 
deus» (VC); «Esta maneira de bẽzer 
sse mosstra pello versso do hynno 
da naçença de Jhesu Christo» (S); 
«composso ho profaço e as oraçõees 
e os tractos e os hynos» (S); «E gloria 
in exçelsis he huũ ymno que os angeos 
cãtarõ en no nasçimento de Jhesu 
Christo» (S).

hirmida, subs. (do lat. eremita-m). O 
mesmo que ermida: pequena igreja ou 
capela isolada. Formas: hirmida (VC, 
1). Contexto: «foy depois feita hũa 
hirmida ou capeella» (VC).

hinstória, vb. O mesmo que história. 
Formas: hinstoria (VC, 2); hinstorias 
(VC, 2); hjnstoria (VC, 1); hynstoria 
(VC, 4); jnstorias (VC, 1). Contextos: 
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«porque possamos comtar a hinstoria 
da vaca ruãa morta no valle» (VC); 
«E por aquesto este soo euangellista 
pooẽ a hinstoria de Maria Magdallena» 
(VC); «E a maneira dos antigos era que 
aquelles que vijã as cousas scriuessem as 
hinstorias» (VC); «e porẽ hinstorias se 
deriua de huũ nome grego a que dizem 
hynstoriõ» (VC); «Em hũa hjnstoria se 
diz que Joseph auia seruido cinco annos 
a Pillatus» (VC); «pode fazer e ordenar 
daly a hynstoria» (VC); «nom o conta 
algũa hynstoria catholica» (VC); «ou 
quanto aa ensinança das parauoas ou 
jnstorias» (VC).

hinstorial, adj. O mesmo que historial. 
Formas: hynstorial (VC, 1). Contexto: 
«E em aquestas quatro partiçoões do 
pã se entendẽ as quatro exposiçoões 
e entendimẽtos da sancta scriptura .s. 
Hynstorial. Tropollogico. Allegorico. E 
anagogico» (VC).

hinstoriar ,  vb .  (do lat .  medieval 
historiare). O mesmo que historiar: 
fazer o relato histórico de; narrar. 
Formas: hynstoriauam (VC, 1); instoriar 
(VC, 1). Contextos: «e aquelles que 
stauam aas portas delle hynstoriauam» 
(VC); «mas seria hũa maneira de fallar 
e instoriar sobre cousa nõ certa» (VC).

hiperbólico, adj. (do grego Øπερβολικός, 
pelo lat. hyperbolicus, a, um). Exagerado; 
excessivo. Formas: yperbolica (VC, 2). 
Contextos: «E esta maneira de fallar 
he chamada yperbolica que quer dizer 
muyto aficada» (VC); «todo homẽ per 
figura ou maneyra de fallar chamada 
yperbolica» (VC).

hipocresia, subs. O mesmo que hipocrisia. 
Formas: ypocresia (S, 1; EE, 2). 
Contextos: «e deue sseer dereyta e 
limpa e booa e ssem ypocresia» (S); 
«Guardayuos do formẽto dos fariseus 
que he ypocresia» (EE).

hipocrisia, subs. (do grego Øποκρισία, 
através lat. medieval hypocrisis). 
Aspeto enganador; fingimento. Formas: 

ipocrisya (TC, 1); iprocrysia (TC, 1); 
ypocrisia (S, 3; VC, 20; EE, 3); ypocrisias 
(VC, 2); ypocrissya (S, 2); ypocrysia 
(EE, 1). Contextos: «per odyo e per maa 
uoontade e per ipocrisya e per preguyça 
e per negligencia de bem fazer» (TC); 
«Gabamẽto de uaidade. Iprocrysia. E 
presũçom» (TC); «Pequey por ypocrisia 
e simulaçon» (S); «E poõe oito cousas 
ẽ que se mostra a ypocrisia sua e 
fingimẽto» (VC); «e na ypocrisia dos 
que fallam mentira» (EE); «fazẽ agora 
ajnda muytos fingimẽtos e ypocrisias 
e enguanauã muytos desauisados» 
(VC); «vaã gloria, contenda, iatancia, 
ypocrissya, pertinacia» (S); «nom ouue 
cousa de obra vaã nẽ mentira alguũa ou 
ypocrysia» (EE).

hipócrita, subs. (do grego Øποκριτής, 
pelo lat. hypocrita). Fingido; falso. 
Formas: hypocrita (S, 1); ypocrita 
(TC, 1; VC, 16; EE, 3); ypocritas (S, 
4; VC, 44; EE, 11); ypocrytas (EE, 1). 
Contextos: «A quarta he hypocrita, pella 
qual o ssoberbo e o vaãoglorioso quer 
pareçer boo e gloriosso a todos» (S); 
«Se he presumtuoso. Se he ypocrita» 
(TC); «O louuor dos maaos breue he 
e alegria do ypocrita he aa maneira de 
huum põto» (VC); «o ypocrita deita 
primeiro a traue do teu olho» (EE); «os 
ypocritas e hereticos nõ podẽ lõgo tempo 
abscõdersse» (EE); «nom arremedes 
os ypocritas» (VC); «os arrenegados 
e ypocritas e falssos christaãos» (EE); 
«Ay de vos outros leterados e phariseus e 
ypocrytas que çerraes o regno dos çeeos 
diãte dos homeẽs» (EE).

hipocritamente, adv. (de hipócrita 
+  - m e n t e ) .  C o m  h i p o c r i s i a ; 
d i s s i m u l a d a m e n t e .  F o r m a s : 
ypocritamẽte (VC, 1). Contexto: «a ella 
se ajũtam os boos e maaos deuotamẽte e 
ypocritamẽte» (VC).

hipostasia, subs. (do grego Øπόστασις, 
pelo lat. hypostase-m). União entre a 
natureza divina e humana. Formas: 
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ypostasia (VC, 1). Contexto: «nõ pode 
auer subjecto se nõ em sua propria 
ypostasia ou pessoa» (VC).

hisope, subs. (do grego Ûσσωπος, pelo 
lat. hissopu-m). O mesmo que hissope: 
objeto para aspergir água; planta 
aromática. Formas: ysope (VC, 6; RP, 
1). Contextos: «roçiarme has cõ o ysope. 
O ysope he herua humildosa e baixa e 
alimpa ou purga o peito e significa a 
humildade» (VC); «E poserona e legaron 
em huũ paao como ysope» (VC); «e de 
alosna e ysope e arruda» (RP).

hista, subs. (do lat. esca-m). O mesmo que 
isca. Formas: hista (VC, 1); hysta (VC, 
1). Contextos: «he tirado de toda alegria 
que ama na hista» (VC); «assy que 
alegrase o peixe quãdo nõ vee o ãzollo 
ẽ de guastar a hysta» (VC).

história, subs. (do grego ƒστορία, pelo lat. 
historia-m). Relato. Formas: historia 
(VC, 4); hystoria (VC, 30); hystorias 
(VC, 14); ystoria (VC, 3); ystorias (VC, 
1). Contextos: «Manifesta cousa e 
historia he que Johãne seẽdo desterrado 
per Domiciano Çesar» (VC); «Aquesta 
pallaura ou historia principalmẽte 
perteeçia aos apostollos» (VC); «E 
em fim cõcludindo a hystoria diz assi» 
(VC); «Apres daquesto propos o senhor 
hũa hystoria segũdo acõteçera de huũ 
moordomo maliçioso» (VC); «e porque 
tijnhã ẽ custume de ouuir fallar em 
semelhas hystorias e cõto» (VC); «nẽ 
stemos cõtando hystorias ou outras 
cousas jlliçitas» (VC); «prepoẽdolhe hũa 
parabola ou ystoria de dous deuedores» 
(VC); «poõe deus o cõto ou ystoria em 
que demostra a ẽfluẽcia da largueza 
diuinal» (VC); «assy como se agora 
se façam pooẽ ante os teus olhos as 
ystorias passadas como se fossem 
presentes» (VC).

historial, adj. (do lat. historiale-m). 
Relativo à história. Formas: hystorial 
(VC, 1). Contexto: «E os quatro ramos 
som os quatro entendimentos da sancta 

scriptura .s. hystorial. tropologico. e 
anagogico» (VC).

histórico, adj. (do lat. historicus, a, um). 
Relativo à história; memorável. Formas: 
hystorico (EE, 1). Contexto: «Hystorico 
quando se conta o que aconteçeo» (EE).

ho, art. def., pron. pes., pron. dem. (do 
lat. illa-m e illu-m). O mesmo que o. 
Formas: ha (S; TC, 8; VC, 124; C, 11; 
HV; EE; RP, 22); has (S; TC, 6; VC, 2; 
C, 2; EE, 8); ho (SG; S; TC, 10; VC, 
519; HV; C, 83; EE, 1809; RP, 51); hos 
(SG; S; TC, 13; VC, 9; C, 2; EE, 19). 
Contextos: «Ha segũda pollo dapno 
que viera a noso padre Adam» (S); «ha 
confissom esta em tres pomtos» (TC); 
«quamdo dysser ha missa depoys que 
comsumir o corpo e o sãgre do senhor» 
(TC); «Se a pendença que lhe derõ 
quãdo se comfesou se a despreçou e 
nom ha cõprio» (TC); «porque nõ auias 
tu piedade do teu seruo asy como ha 
eu ouue de ti» (TC); «nem ha queirõ 
de si como cousa fastidiosa e insipida 
vomitar» (VC); «seja delida em ho vaso 
ou copo em que ha tomares» (RP); «por 
ha ẽpressam dos çeos corrõpe ho aar» 
(RP); «ha empresam do aar corrõpe os 
spiritos vitaes ẽ ho homẽ» (RP); «ca he 
digna para ofreçer has nossas oraçõees 
e pitições ãte elle» (S); «e deu has ao 
estallajadeiro» (EE); «nõ conheçẽ a voz 
dos estranhos» (EE); «e tiroulhe has 
armas»; «e deu has ao estallajadeiro» 
(EE); «e tiroulhe has armas» (EE); «hos 
corpos e has almas perca» (TC); «para 
ho tenerẽ mais prestes» (TC); «Esta he 
a carreira para se saluar ho homẽ do 
pecado» (TC); «ho senhor os ha mester» 
(EE); «se ho senhor Deus todo poderoso 
ho nõ quitar e estoruar» (RP); «nõ 
conheçẽ taes febres serẽ pestilẽçiaes, nẽ 
ho creẽ» (RP); «e assi ho deuẽ de fazer 
os seruidores dos enfermos» (RP); «e 
sempre ho punha nos narizes e na boca» 
(RP); «squeẽta a cabeça de cada huũ que 
ho ameude come» (RP); «cousas que 
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escuse o sõno e ho euite quanto poder» 
(RP); «mistura ho cõ leyte de molher e da 
ho a beber aquelle que teuer apostema» 
(RP); «nem me despoẽdo a hos merecer» 
(TC); «todos aqueles uaã e pecam 
mortalmente hos quaes cõ estulticia 
e soberba e inchamento de uoõtade 
brasfemã e arenegãdo muyto alto» (TC); 
«hos corpos e has almas perca» (TC); 
«que por poder delle hos fazia» (VC); 
«Hos mãdamẽtos da nossa ley sam dez» 
(C); «sem outra nehuuã excusaçam hos 
façam bautizar» (C); «honde se ajũtauam 
hos apostollos» (EE).

ho 2, inter. O mesmo que ó. Formas: ho 
(VC, 1). Contexto: «E disse lhe ho homẽ 
de pouca ffe: porque duuidaste?» (VC).

hoje, adv. (do lat. hodie). O dia actual. 
Formas: doje (VC, 2; EE, 41); hoje (S, 
2; VC, 13); oie (TC, 1); oje (S, 2; VC, 
157; HV, 1; C, 2; EE, 62). Contextos: 
«O dia doje da ascensom he propriamẽte 
a festa muy sollẽpne do senhor Jesu 
Christo» (VC); «a qual concorda com 
o euangelho doje» (EE); «Señor danos 
hoje o nosso pam de cada dia» (S); 
«E hoje podesse ẽtender por esta vida 
presẽte» (S); «hoje te geerey» (VC); 
«segũdo foy hoje feito quando começou 
de ramar por nos» (VC); «obrey contra a 
uontade de Deus ataa o dia de oie» (TC); 
«e rogamos que nolo de oje» (S); «Oje 
moço nado he» (VC); «Irmaão nõ temas 
que oje sera enxalçada a christandade por 
ty» (HV); «e lho mandassemos guardar 
como sempre ẽ os tempos passados 
guardou e oje ẽ dia guarda» (C); «aos 
quaaes oje fez tam esforçados» (EE).

holocausto, subs. (do grego Ðλόκαυστον, 
pelo lat. holocaustu-m). Sacrifício 
religioso em que a vítima é queimada. 
Formas :  ho locaus to  (VC,  1 ) ; 
holocaustos (VC, 1). Contextos: «e 
o outro em holocausto e ẽçẽçayro 
ẽflamãdonos e ençẽdendonos no amor 
das cousas celestriaaes» (VC); «(ãtre o 
tẽplo e o altar.) dos holocaustos stauã 

fora do tẽplo» (VC).
homecida, subs., adj. O mesmo que 

homicida. Formas: homecida (TC, 3; 
VC, 1); homeçida (VC, 1); homecidas 
(S, 1; TC, 1; VC, 1); homeçidas (S, 1; 
VC, 2); omecida (TC, 10); omeçida (S, 
2; VC, 2; EE, 3); omecidas (TC, 5); 
omeçidas (S, 1). Contextos: «todo aquel 
que mal quer a seu irmaão homecida he» 
(TC); «Qual sera o homecida que aja de 
desesperar se sse tornar a deos» (VC); «e 
pedistes que vos dessẽ o homẽ matador e 
homeçida e o fazedor da vida matastes» 
(VC); «O deçimo dos homecidas» 
(S); «e asy nõ uiueremos ẽ hodio nem 
seremos homecidas» (TC); «assy como 
som os forniguadores e homecidas» 
(VC); «E ẽ outro logar os themerossos 
increos e excomũgados e homeçidas 
e fornicadores e ydolatres» (S); «e 
destruyo aquelles homeçidas» (VC); «A 
primeyra se he omecida ẽ malqueremça» 
(TC); «blasfemador e ssem deuaçom, 
cruel, omeçida, fornicador, ladrom» (S); 
«demãdastes que vos fosse dado o homẽ 
omeçida» (EE); «nõ seendo omecidas 
posuiremos a uida eternal» (TC); «e asi 
son omeçidas spirituaees» (S).

homecida 2 ,  subs.  O mesmo que 
homicídio. Formas: «clamor e braados, 
despreçamẽto, injuria,  omeçida , 
blasffemea» (S).

homecídio, subs. O mesmo que homicídio. 
Formas: homeçideo (S, 2); homecidio 
(TC, 1; VC, 1); homeçidio (S, 1; VC, 
4); homeçidios (S, 1); omeçideo (S, 
1); omecidio (TC, 16). Contextos: 
«qual quer que cometer homeçideo 
por necesidade ou defendendose, sse 
o poder escusar, faça pendemça dous 
anos» (S); «Cometese ainda homecidio 
per cõselho» (TC); «Homeçidio ajnda 
se faz algũas vezes per voõtade e per 
odio» (VC); «qual quer saçerdote que 
cometer homeçidio de vomtade seja 
desposto e nũca rrestituydo e faça 
pemdẽça sete anos» (S); «e da pẽna do 
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homeçidio fez marteyro» (VC); «queria 
ser en homeçidios e en mortes» (S); «E 
se alguũ, castigando indiscretamẽte, 
omeçideo cometese, deue ser desposto» 
(S); «E por esto preegou Sãt Iohã 
apostolo deste omecidio» (TC).

homecido, subs. O mesmo que homicídio. 
Formas: homecido (VC, 1); homeçido 
(S, 1; VC, 1); homeçidos (S, 2; VC, 
1); omecido (S, 1); omeçido (S, 9). 
Contextos: «Ex que foaão he homecido 
ou fornjgador ou faz adulterio» 
(VC); «fornicaçom, avariçia, inuidia, 
homeçido, cõtemda e sen rrezon» (S); 
«por que nom refreou a luxuria veeo 
caer em pecado de homeçido» (VC); 
«e pelegando e fazẽdo cõtra justiça em 
homeçidos» (S); «assy como principios 
de malliçia e dos maaos pensamentos 
procedem ao depois maaos feytos .s. 
(homeçidos) etc.» (VC); «A sexta he 
omecido» (S); «ca omeçido se comete 
por malquerença e detraendo e dizendo 
mal doutro ou matandoo con as mãaos» 
(S); «E en este mandamento claramẽte 
defende que nõ faça omeçido» (S).

homelia, subs. (do grego Ðμιλία, pelo lat. 
homilia-m). O mesmo que homilia: 
pregação; sermão. Formas: homelias 
(EE, 1); omelia (S, 1; EE, 4); omelias (S, 
1; EE, 1); omellia (EE, 3). Contextos: 
«como diz Gregorio nas homelias» (EE); 
«E ssam Gregorio em huũa omelia» 
(S); «disse Beda na omelia do presente 
euangelho» (EE); «e ho psalteiro e as 
omelias que se deuem dizer os domjngos 
e as festas per todo ho anno» (S); «Porẽ 
diz Gregorio nas omelias que marauilha» 
(EE); «segũdo diz Gregoryo na omellia 
.xxxvj.» (EE).

homem ,  subs.,  pron. ind. (do lat. 
homine-m). Ser humano; indivíduo do 
sexo masculino; indivíduo que atingiu a 
idade adulta; alguém. Formas: domeẽs 
(TC, 1; VC, 1); home (S, 2; TC, 7; VC, 
13; EE, 3); homẽ (S, 262; TC, 44; VC, 
1919; HV, 32; C, 16; EE, 295; RP, 28); 

homeẽ (VC, 4; EE, 1); homeems (VC, 3); 
homeens (VC, 2; EE, 2); homees (EE, 1); 
homeẽs (S, 19; TC, 10; VC, 294; HV, 1; 
C, 4; EE, 288); homẽes (S, 3; VC, 2; EE, 
1); homem (S, 16; TC, 11; VC, 233; HV, 
2; EE, 151); homems (VC, 7); homen (S, 
75; TC, 5; VC, 1; EE, 4); homens (S, 21; 
TC, 2; VC, 4; HV, 2; EE, 3); homes (S, 3; 
TC, 6; EE, 1); homẽs (S, 52; TC, 2; VC, 
918; HV, 13; C, 31; EE, 28; RP, 4); omẽ 
(S, 67); ome (S, 1); omeẽs (S, 1); omem 
(S, 2); omen (S, 16). Contextos: «polas 
quaes cousas se soẽ acõtecer que em taes 
dias de sãctificaçõ se leuãtã ẽ cõtẽdas 
e ẽ aroydos e ẽ omezios e aas uezes 
mortes domeẽs» (TC); «duas geerações e 
maneiras domeẽs fazem a ygreja» (VC); 
«E he priuado da sua graça morrẽdo em 
aquel pecado perde a gloria eternal a qual 
Deus fez para o home» (TC); «Item todo 
homẽ que tomar sua natura na maano e 
faz lixo esto he pecado comtra natura» 
(TC); «nẽ parede nẽ signal que homẽ 
podesse dizer que alli ouue estado casa» 
(HV); «non sabe o homẽ aa fym se morre 
ao peccado» (EE); «corrõpe os spiritos 
vitaes ẽ ho homẽ» (RP); «porque se nõ 
apeçonhẽte homẽ do aar apeçonhẽtado» 
(RP); «emtam huse homẽ dos remedios 
abayxo scriptas» (RP); «ao homeẽ padre 
das companhas» (EE); «E a vida era luz 
dos homeems» (VC); «pella miseria e 
pena que os homees padeçem neestes 
dias» (EE); «Se fez ou disse algũa 
cousa por auer louuor dos homeẽs» 
(TC); «os que buscam a propia gloria 
e fauor dos homeens» (EE); «E estas 
quatro maneiras de temor todo homem 
as pode aver» (S); «E como quer que 
de neçessario se deue homem confessar 
hũa vez no anno» (S); «Deus deu ao 
homem corpo e estatura dereyta pera lhe 
dar a entẽder que deue a guardar e teer 
dereyto em todallas cousas» (TC); «nem 
per exemplo de homem ou de molher 
algũa» (VC); «em ty sejaaes auudo por 
sancto dos homems» (VC); «Empero 



584 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

deue homen trabalhar por nom estar en 
pecado» (S); «Item todo homen que faz 
pecado cõ casadas ou com solteyras este 
pecado he muyto graue» (TC); «derom 
algũas cousas a seus maridos ou a outros 
homens per modo de amadigos» (TC); 
«na terra converssou cõ os homes» (S); 
«Item estes sõ netos ẽ que os homes caẽ» 
(TC); «e esta meesma pregunta faça aos 
homẽs» (TC); «assy seja feita nos homẽs 
que som da terra» (VC); «e daquella villa 
morrẽ homẽs e daqueloutra nõ» (RP); 
«Ho qujnto esforça ho ome pera fazer 
ben e ssofrer o mal con paçiençia» (S); 
«Pero ẽ tres maneiras pode tomar omẽ 
sen pecado a cousa alhea» (S); «Oo 
ssenhor, os olhos dos omeẽs esperã em 
ty e tu daslhes coussas neçesarias em 
tempo cõuinhauel» (S); «he verdadeyra 
luz que alomea todo omem que no mũdo 
uiue» (S); «e nõ gardey fieldade a omen 
amigo» (S); «duas maneiras pode omen 
auer tristeza do ben de outro e nom 
pecar» (S).

homenzinho, subs. (de homem + -zinho). 
Pequeno homem. Formas: homẽzinho 
(VC, 2). Contextos: «desuestiesse 
o senhor da magestade assy como 
qualquer outro homẽzinho» (VC); 
«Marauilhosa cousa pois muyto he 
como huũ homẽzinho çinza e poo he 
ousado» (VC).

homicida, subs., adj. (do lat. homicida-m). 
Assassino; aquele que mata outro. 
Formas: homicida (TC, 1; VC, 1); 
homiçida (VC, 6; EE, 1); homjcida 
(VC, 1); omycidas (TC, 1). Contextos: 
«Homicida he spritualmente ou matador 
todo aquel que mal quer a seu irmaão» 
(TC); «(Porquanto era homicida) e 
treedor e muyto malfeytor» (VC); «por 
o poderio que tees absolues o ladrom 
e homiçida» (VC); «He homiçida» 
(EE); «foy derribado aquelle mentiroso 
homjcida» (VC); «Item quem profaça 
e quẽ da cõselho de matar outrem som 
omycidas mas nõ pecam igualmẽte» 

(TC).
homicídio, subs. (do lat. homicidiu-m). 

assassinato; crime de morte. Formas: 
homicidio (VC, 5; EE, 1); homiçidio (S, 
2; VC, 4); homiçydio (S, 1); homiçidyo 
(VC, 1); omicidio (TC, 1). Contextos: 
«A ley ergo pos o machado ao ramo da 
aruore em defendendo o homicidio» 
(VC); «adulterio, furto, homicidio, 
roubo» (EE); «qual quer que por perjuro, 
hadulterio e homiçidio geeralmemte sse 
dam sete anos en pendẽça» (S); «Em na 
ley outrossy he pugnido o homiçidio. e 
no euãgelho nõ soo homiçidio» (VC); 
«qual quer que cometer homiçydio que 
nom seja volumptario faça ssete anos 
pendemça» (S); «em signal damor 
cometes trayçõ e homiçidyo?» (VC); «Se 
fez omicidio» (TC).

homicido, subs. O mesmo que homicídio. 
Formas: homicido (VC, 1). Contexto: 
«O maldizer e a mentira e o homicido e 
furto e adulterio crescerõ e se aleuãtarom 
em ondas» (VC).

homicido 2, subs. O mesmo que homicida. 
Formas: homiçido (EE, 2). Contextos: 
«Qualquer que auorreçe a seu proximo 
he homiçido» (EE); «e sabees que 
qualquer homiçido nõ ha a vyda eterna 
de deos» (EE).

homildade, subs. O mesmo que humildade. 
Formas: homildade (S, 1); omildade 
(EE, 1). Contextos: «Ho quinto que 
traspasa e penetra por homildade» (S); 
«mas disse telhado por omildade» (EE).

homilde, subs., adj. O mesmo que humilde. 
Formas: homilde (S, 2). Contextos: 
«A terçeyra que seja homilde» (S); «A 
oraçon do homilde traspassa as nuuẽs» 
(S).

homildemente,  adv. O mesmo que 
humildemente. Formas: omildemẽte (S, 
1). Contexto: «e mãda que omildemẽte 
seia adorado huũ soo Deus» (S).

homildosamente, adv. O mesmo que 
humildosamente. Formas: homylldo-
samente (S, 1). Contexto: «ho soberbo 
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que faça oraçom homylldosamente» (S).
homildoso, subs., adj. O mesmo que 

humildoso. Formas: homildoso (TC, 2); 
homildosos (VC, 1); omildoso (TC, 1; 
EE, 1). Contextos: «Pequey outrosy nõ 
seẽdo homildoso nem tomo o enxemplo 
de Ihesu Christo» (TC); «O qual foy 
asaz homildoso ataa morte» (TC); «e 
assy aos subditos e aos homildosos 
ou obediẽtes» (VC); «Nõ uees como 
he feito el rey Achaz omildoso» (TC); 
«porem tu muyto omildoso dize senhor, 
nam son digno que entres so ho meu 
telhado» (EE).

homilmente ,  adv.  O mesmo que 
humilmente. Formas: homilmente (EE, 
1). Contexto: «cõuersando homilmente 
com os baixos» (EE).

homor, subs. O mesmo que humor. 
Formas: homores (S, 1). Contexto: 
«assy como os cabelos das barbas naçem 
pella superfluydade dos homores do 
estamago» (S).

homízio, subs. (do lat. homicidiu-m). 
Inimizade; indisposição contra alguém; 
assassinato. Formas: homizios (EE, 
1); omezio (TC, 1); omezios (TC, 1); 
omezyos (EE, 2); omizios (EE, 1); 
omjzio (VC, 2). Contextos: «do coraçõ 
saãe os maaos penssamentos homizios, 
e adulterios fornizios, falssos furtos» 
(EE); «o que peor he durãdo ẽ aquele 
odio ou omezio e morre uay fazer 
morada cõ os diaboos por sẽpre» (TC); 
«em taes dias de sãctificaçõ se leuãtã ẽ 
cõtẽdas e ẽ aroydos e ẽ omezios e aas 
uezes mortes domeẽs» (TC); «enuejas: 
omezyos: bebediçes» (EE); «Barrabas 
que por arroydos e omizios estaua preso» 
(EE); «contra o imijgo reçebas e tenhas 
verdadeiro omjzio e jmmjzade por honrra 
del rey» (VC); «sem omjzio nõ auemos 
batalha nẽ pelleja» (VC).

homo, subs. O mesmo que homem. 
Formas: homo (VC, 2). Contextos: 
«era Christo filho de deus e nom homo 
soo segundo aquelles pensauam» (VC); 

«Cada dia soando a pallaura de deus em 
nossas orelhas todo homo he vençido» 
(VC).

honeroso, adj. (do lat. onerosus, a, 
um, pesado). O mesmo que oneroso: 
d ispendioso;  cus toso.  Formas: 
honerosos (C, 1). Contexto: «por que os 
custumes que sam honerosos as ygrejas 
podesse dizer mays verdadeiramẽte 
corrupçã dos boos custumes» (C).

honestamente, adv. (de honesto + -mente). 
Com honestidade; dignamente. Formas: 
honestamente (S, 3; VC, 1; EE, 2); 
honestamẽte (S, 1; TC, 1; VC, 4; C, 1; 
EE, 1); onestamente (C, 3); onestamẽte 
(TC, 1; C, 1). Contextos: «E despois 
tome o corpo de Deus en as mãaos 
muy honestamente» (S); «de maneira 
que em o dia honestamente andemos» 
(EE); «se a molher despois da morte 
do marido nõ ten dote nen donde posa 
viver honestamẽte, herda a quarta parte 
dos beẽs do marido» (S); «Outrosy 
pequey nõ estãdo honestamẽte nem 
dando de min boo enxenplo aos outros» 
(TC); «nõ conuẽ a nẽhuũ christaão de 
demãdar ou honestamẽte e per justiça» 
(VC); «Rogamos vos jrmaãos que 
andees honestamẽte aos que estam de 
fora» (EE); «Mas que viuam bem e 
onestamente vida de clerigos dordẽs 
meores solteiros» (C); «deuemos de yr 
aas ygreias deuotamente e onestamẽte 
ouuir as missas» (TC); «e uiuã bem e 
onestamẽte» (C).

honestidade, subs. (segundo uns, do 
lat. *honestitate-m por honestate-m; 
segundo outros, de honesto + -i- + 
-dade). Qualidade do que é honesto; 
honradez. Formas: honestidade (S, 9; 
TC, 1; VC, 11; C, 2; EE, 9); onestidade 
(S, 5; EE, 1). Contextos: «Todas 
estas coussas sson de honestidade» 
(S); «Pequey ainda mostrãdo de mi 
sanctidade e honestidade e outros boos 
custumes os quais ẽ mi nom auia» (TC); 
«seja sujeito de honestidade e spelho de 
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sabedoria de deus» (VC); «façao cõ toda 
honestidade e deuaçam» (C); «a qual 
aprendy sem affeiçam e sem emueja a 
comunico e nõ escondo a honestidade 
daquella» (EE); «Paciẽcia he sofrer 
omẽ de võtade e lõgamẽte as cousas 
muy arduas e graues per onestidade e 
proveito» (S); «Outras ha que son de 
onestidade» (S); «Fruytos de honrra e 
onestidade» (EE).

honesto, adj. (do lat. honestus, a, um). 
Virtuoso; honrado; casto. Formas: 
honesta (S, 6; VC, 20; C, 1; EE, 1); 
honestas (S, 3; TC, 1; VC, 4; C, 4; EE, 
1); honesto (S, 7; VC, 3; C, 2; EE, 2); 
honestos (S, 1; TC, 1; VC, 3; C, 1); 
onesta (S, 2; C, 2); onestas (S, 3); onesto 
(S, 5; C, 1). Contextos: «sobrepojamẽto 
de toda cousa honesta» (S); «mas aa de 
fora deue ẽverdeçer per boõa cõuersaçõ 
e honesta» (VC); «(que he boa cousa) 
.s. proueytosa e honesta» (EE); «as 
palauras que eram booas e honestas e 
proueitosas aa conçiemçia» (S); «Se se 
aredou de ueer as cousas boas e sãctas e 
honestas» (TC); «obediença nas cousas 
honestas» (VC); «nõ seria liçito nẽ 
honesto» (S); «porque he bẽ honesto» 
(VC); «salvo algũa pera seu honesto 
soportamento» (C); «e fezeo honesto» 
(EE); «e de todos deleites do mundo 
que nom son honestos» (S); «Esto he 
que todo christão garde bẽ seu corpo 
e mẽbros honestos e limpos» (TC); «e 
exercitarẽ em jogos honestos» (VC); 
«sejam mansos honestos em todos seus 
autos e fallas» (C); «sse a cousa que 
elle cometeo he ssecreta e onesta» (S); 
«E quãdo alguũ frade por sua doença 
tiver neçesidade de ser uisitado per 
alguã boa e onesta velha molher» (C); 
«he huũa pregyça de coraçom açidia 
das coussas que nom sson onestas» (S); 
«nõ seja liçito nẽ onesto» (S); «e onesto 
regimento desta ygreja» (C).

honor, subs. (do lat. honore-m). Honra. 
Formas: honor (EE, 8); onor (EE, 1). 

Contextos: «nõ he cobijçosa de honor» 
(EE); «mas depois ha nomeou Çesarea 
em honor de Tiberyo Çesar» (EE); 
«posseer seu vaso en sanctificaçom e 
onor» (EE).

honra, subs. (regressivo de honrar). 
Veneração; respeito;  privilégio; 
dignidade. Formas: homra (S, 1; TC, 
1); homrra (S, 2; VC, 2); homrras (S, 
1; EE, 1); honra (S, 2; VC, 15); honras 
(VC, 2); honrra (S, 29; TC, 1; VC, 176; 
HV, 9; C, 2; EE, 51); honrras (S, 4; TC, 
1; VC, 39; HV, 1; C, 2; EE, 8); hõra 
(VC, 10); hõras (VC, 3); hõrra (HV, 1; 
S, 4; VC, 86; C, 1; EE, 10); hõrras (S, 
1; VC, 15; EE, 4); omra (TC, 1); onras 
(TC, 1); onrra (S, 1). Contextos: «he 
estabelesçido a solepnidade e homra 
de Deus» (S); «embargamdoo em algũa 
maneyra ou seu bem ou sua homra 
ou poemdo fogo ẽ algũa cousa» (TC); 
«seruiço da deujndade, homrra do omẽ» 
(S); «como som as sciẽçias e homrras 
e amigos» (EE); «mas pella dignidade 
e honra que reçebeo na orden» (S); «e 
faziamlhe grãdes honras e reuerenças» 
(VC); «mudou este dia cõ as suas 
cerimonias por honrra da resurreiçõ de 
nosso senhor Ihesu Christo» (TC); «con 
quãta honrra foy reçebido» (EE); «ẽ esto 
estã agora os regimẽtos da sãcta eigreia 
em somonias e ẽ honrras e ẽ põpas» 
(TC); «e nõ curou da hõra dãdo a nos 
exẽplo que façamos assi» (VC); «ca as 
hõras da ygreja e dignidades nõ se hã de 
dar por razõ de parẽtesco mas por seer 
jdoneo e perteeçẽte» (VC); «e os judeus 
lhe fezerõ grande hõrra e o acõpanharõ 
atee o tẽplo» (HV); «cobijçam as hõrras 
dos homeẽs» (EE); «A sexta se conparte 
con os pobres os beẽs que lhe Deus da ou 
se da omra a seus mayores» (TC); «Se 
deseiaste onras ou denidades das quaes 
nõ eras digno» (TC); «hacustumam de 
estar em pee quando sse leem as pistolas 
de Sam Paulo ha onrra delle» (S).

honradamente, adv. (de honrado + -mente). 
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Com honra. Formas: honradamẽte 
(VC, 2); honrradamente (VC, 2; HV, 
1); honrradamẽte (VC, 2; HV, 2); 
hõrradamente (S, 1); hõrradamẽte (VC, 
4; HV, 3). Contextos: «assy como rey 
o reçeberom honradamẽte cõ hymnos 
e cãticos e cõ strados de seus vestidos 
e ramos cõ allegria grãde» (VC); «e 
sobterarlho honrradamente preçandoo 
mais que todo thesouro por de gram 
vallia que fosse» (VC); «e o emperador 
logo fez coroar seu filho Titus emperador 
cõ grãde festa muy honrradamente» 
(HV); «tomou muy honrradamẽte e 
poollo em huũ seu moymento» (HV); 
«e tragan sempre o corpo de Deus o 
mays onestamẽte e mais hõrradamente 
que poderen» (S); «e tã hõrradamẽte o 
afeita» (VC); «que aparelhassem suas 
fõtes do bautismo o mais hõrradamẽte 
que podessem» (HV).

honrado, subs., adj. (do lat. honoratus, 
a, um, part. passado de honorare). 
Venerado;  respei tado.  Formas: 
homrrada (EE, 1); homrrado (VC, 
2); honrada (VC, 1); honrados (VC, 
1); honrrada (VC, 10; C, 1; EE, 1); 
honrradas (VC, 2; EE, 1); honrrado (S, 
1; VC, 17; HV, 4; EE, 7); honrrados 
(VC, 17; EE, 1); hõrada (VC, 1); hõrado 
(VC, 3); hõrados (VC, 2); hõrrada (VC, 
4; EE, 1); hõrrado (S, 1; VC, 17; HV, 3; 
EE, 1); hõrrados (VC, 5). Contextos: 
«(como homrrada madre) digna de 
toda honrra» (EE); «Quamdo aquelle 
homrrado comfessor» (VC); «e ajnda 
era çidade muyto honrada» (VC); «nõ se 
teuessem porem por honrados» (VC); «E 
queremos que alguum çidadaão ou outra 
pessoa honrrada» (S); «Esta honrrada 
molher da qual o linhagẽ e nobreza era 
alta» (VC); «Os quaaes eram honrradas 
pessoas» (EE); «e ao que foy rrico e 
honrrado que sem culpa» (S); «mas o 
que he grande e honrrado e se humilda 
este he humildoso» (VC); «quando o 
vosso muy honrrado mesegeyro veo 

polla Veronica» (HV); «e que nõ fossem 
honrrados nẽ leterados» (VC); «e he 
deuydo aos honrrados» (VC); «estes 
erã os mays honrrados ẽ a vida» (EE); 
«grãde e hõrada cõpanhia vay cõ ella» 
(VC); «o qual em sy meesmo he sancto 
e hõrado» (VC); «erã dos mais hõrados 
por a doctrina e sabedoria da ley que 
auiã» (VC); «e se topara con elle como 
madre hõrrada» (EE); «fosse mays rico 
ou nobre ou mays hõrrado que o outro» 
(S); «o qual lugar ajnda era hõrrado e 
solẽpne» (VC); «o hõrrado meu padre 
Çesar Agustus encomẽdou toda a terra 
de Jherusalem a Pilatus» (HV); «Per os 
hõrrados meestres e parçeyros» (VC).

honradoiro, adj. (de honrado + -oiro). 
Digno de honra. Formas: honrradoyros 
(VC, 1). Contexto: «Outros lhe tirauam 
per os seus honrradoyros cabellos» 
(VC).

honrador, subs. (de honrado + -or). 
Aquele que honra; respeitador. Formas: 
honrrador (VC, 1). Contexto: «e nom 
matador do teu corpo mas honrrador da 
tua morte» (VC).

honrar, vb. (do lat. honorare). Respeitar; 
venerar; conferir honras a. Formas: era 
honrrada (VC, 1); era honrrado (VC, 1); 
fossem hõrados (VC, 1); he honrrada 
(VC, 1); he honrrado (VC, 2); he hõrrada 
(VC, 1); he hõrrado (VC, 1); homrar 
(TC, 3); homraras (TC, 1); homrrados 
(C, 1); homrramno (VC, 1); homrraras 
(VC, 1); homrremos (VC, 1); homrrou 
(VC, 1); honra (VC, 1); honrã (VC, 1); 
honrado (VC, 1); honrae (VC, 1); 
honramno (VC, 1); honrandoo (VC, 1); 
honrar (VC, 1); honraras (S, 1); honrardes 
(VC, 1); honrarõ (VC, 1); honras (VC, 
1); honrauã (VC, 1); honremos (VC, 1); 
honrou (VC, 1); honrra (VC, 11; EE, 3); 
honrrã (S, 1; VC, 1; EE, 1); honrraa (VC, 
1); honrrade (TC, 1); honrrado (VC, 1; 
EE, 2); honrrãdo (VC, 2); honrrãdoa 
(VC, 1); honrralla (VC, 1); honrrallas 
(VC, 1); honrrallo (VC, 2; EE, 2); 
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honrram (S, 1; VC, 1; C, 1; EE, 2); 
honrrame (S, 1); honrramollas (VC, 1); 
honrramos (VC, 4; EE, 2); honrran (S, 
1); honrrãno (VC, 1); honrrar (S, 5; VC, 
20; HV, 2; C, 1; EE, 5); honrrara (VC, 
2); honrraras (S, 4; VC, 3; C, 1); honrrarẽ 
(VC, 5); honrraria (VC, 1); honrrarõ (EE, 
1); honrrassẽ (VC, 1); honrraua (VC, 3); 
honrrauã (VC, 3; HV, 1); honrrauam 
(VC, 1); honrray (EE, 1); honrre (VC, 
2); honrrẽ (VC, 3); honrrees (EE, 2); 
honrrem (EE, 2); honrremos (VC, 2; EE, 
2); honrren (EE, 1); honrrey (S, 1; VC, 
1); honrro (S, 2); honrrou (VC, 1); hõra 
(S, 1); hõrã (S, 1); hõrallo (VC, 1); hõram 
(VC, 1); hõramollo (VC, 1); hõramos 
(VC, 1); hõrar (S, 1; TC, 1; VC, 1); 
hõraromno (VC, 1); hõrase (VC, 1); 
hõremollos (VC, 1); hõres (VC, 1); hõro 
(VC, 1); hõrra (VC, 6; EE, 1); hõrrã (TC, 
1); hõrrada (VC, 1); hõrrado (VC, 4); 
hõrrãdoo (VC, 1); hõrrados (HV, 1; EE, 
1); hõrramos (VC, 3); hõrran (S, 1); 
hõrrandoo (VC, 1); hõrrar (S, 2; TC, 1; 
VC, 8); hõrraras (S, 3; TC, 1; VC, 1; HV, 
2; C, 1); hõrrarẽ (VC, 3); hõrraremos 
(VC, 1); hõrrares (VC, 1); hõrrarmos 
(VC, 1); hõrraste (VC, 1); hõrraua (VC, 
2); hõrrauãna (VC, 1); hõrray (EE, 1); 
hõrre (VC, 1); hõrrẽ (VC, 1); hõrrees 
(VC, 1); hõrremos (TC, 1); hõrrou (VC, 
3); omrar (TC, 1); omrou (TC, 1); seer 
honrada (VC, 1); seer honrrado (VC, 2); 
seer honrrados (VC, 2; EE, 1); seer 
hõrado (VC, 1); seer hõrados (VC, 1); 
seer hõrrado (VC, 2); seera hõrrado (EE, 
1); sejã hõrradas (VC, 1); sejã hõrrados 
(VC, 1); sejam honrradas (C, 1); ser 
honrrado (S, 1); ser honrrados (S, 1); sera 
honrrado (EE, 1); sera hõrrado (VC, 1); 
seras honrrado (VC, 1); som honrados 
(VC, 1); som hõrrados (VC, 1). 
Contextos: «porque era honrrada e 
posta em alto lugar» (VC); «porque era 
honrrado per todo» (VC); «e fossem 
hõrados  e  emxalçados per seus 
millagres» (VC); «porque per aquella 

meesma honrra  he  honrrada  a 
humanidade» (VC); «quando he 
honrrado per os vençimentos e triũphos 
dos martires» (VC); «mas he hõrrada e 
louuada» (VC); «mas se he hõrrado per 
alguũs outros dizem delle mal» (VC); «e 
os que ia som finados deuemos de 
homrar desta guisa» (TC); «De todo teu 
coraçon amaras a Deus e homraras hos 
sacerdotes» (TC); «devem seer reçebidos 
e agasalhados, homrrados e bem 
trautados» (C); «E amostrasse aquelle 
loguar e homrramno os fiees» (VC); 
«Homrraras teu padre e madre» (VC); 
«E em qual quer stado que sejamos que 
homrremos nossos paremtes» (VC); «e 
que o homrrou de gramde homrra» (VC); 
«e aquello honra e adora por deus» (VC); 
«e pesalhe se o honrã jeme quando lhe 
vay bem» (VC); «e seja per elle honrado» 
(VC); «Aquello que a my perteẽçe 
honrae» (VC); «Honramno como rey e 
adoram no como deus» (VC); «e 
lançarom se ante elle honrandoo como 
rey» (VC);  «empero quis  mais 
principalmente honrar seu padre 
natural» (VC); «O primeyro mãdamẽto 
he honraras hũu soo Deus» (S); «mas 
ajnda se vos outros semelhauees em meu 
nome honrardes tanto me pago eu da 
humildade e da simpleza» (VC); «e onde 
quer te seguiã e te honrarõ» (VC); 
«conheçe aquelle que tu louuas e honras» 
(VC); «e honrauã jũtamẽte em Christo 
o poderio real e a magestade diuinal e a 
mortalidade humanal» (VC); «e o 
honremos cõ joyas misticas» (VC); «e 
honrou todollos martires» (VC); «O que 
nõ faz honrra ao filho nõ honrra ao 
padre» (EE); «Ho nono que non honrrã 
os bispos» (S); «e honrraa como se 
esteuesse presente comtigo» (VC); 
«Onde diz Sãt Paulo: Honrrade as 
uyuuas que uerdadeiras sõ» (TC); «porẽ 
aquello he pella ygreja honrrado por 
martirio» (EE); «a qual carne elle leuou 
sobre as strellas honrrãdo toda a humanal 
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natureza» (VC); «honrrãdoa sempre e 
amando apres de deos sobre todallas 
cousas» (VC); «a lhe fazer seruiço e 
honrralla e catarlhe obediencia» (VC); 
«per as criaturas que deuiã de adorar 
aquellas ou honrrallas» (VC); «Se alguũ 
me seruir honrrallo ha meu padre que 
esta nos çeeos» (EE); «ca os soberbos 
honrram e adoran as semelhãças» (S); 
«Este pouoo honrrame pella boca e o seu 
coraçõ he lõge de myn» (VC); «e 
honrramollas como cousas neçessarias» 
(VC); «aa qual ainda in geeral faz passar 
aos que honrramos dignamente a 
pascoa» (EE); «non honrran os bispos e 
os outros clerigos segũdo que deuian» 
(S); «adorãno honrrãno e louuãno como 
deus e seguẽno» (VC); «Vos nõ deuees 
desprezar mas honrrar aquelles que 
hõrra deus cellestrial» (VC); «nõ 
honrrara seu padre nẽ madre» (VC); «e 
honrraras teu padre e tua madre» (S); 
«nom pera o honrrarẽ mas pera o 
matarẽ» (VC); «muyto preçaria e 
honrraria aquelle dia» (VC); «aprouue 
ao senado que o honrrarõ como deus» 
EE); «e que per os auerẽ auerẽ por 
sanctos os honrrassẽ» (VC); «no septimo 
dia o qual se guardaua e honrraua tãto 
como o primeiro» (VC); «atee que foy a 
careza na çidade que emtã nõ honrrauã 
nẽhuũ» (HV); «mas porque gloriosa por 
tanto o honrrauam» (VC); «(honrray a 
todos) a cada huũ segundo seu estado 
com honor de reuerença» (EE); «saluo 
se nom creermos que o filho honrre sua 
madre» (VC); «e que o honrrẽ como 
padre» (VC); «por que de acordo com 
huã boca honrrees a deus» (EE); 
«Honrrem ao filho assy como honrram 
ao padre» (EE); «porque o dia da pascoa 
nos he mãdado que honrremos e 
guardemos com pam asmo» (VC); «para 
que todos honrren ao filho» (EE); «por 
que nõ honrrey nen ouue esperança nos 
rremedios dos sete sacramentos da 
ygreja segũdo deuia» (S); «deste meu 

anel te esposo e de meu corpo te honrro 
e prometo de ser obediente» (S); 
«Aquelle que em a uida a honrrou sobre 
todas  out ras  per  graça  do  seu 
conçebimẽto» (VC); «O luxuryoso hõra 
a semelhãça das coussas que sõ ẽ as 
auguas, jsto he, os deleites» (S); «e asi 
como algũs por fauor e afeiçã exalçã e 
hõrã asi por odio abayxan e deshonrram 
a outros» (S); «demoueo os baroões 
magos suso ditos a vijrẽ hõrallo cõ tam 
grande desejo» (VC); «assy como 
aquelles que os hõram mereçem gualardõ 
de deos» (VC); «e hõramollo cõ froles 
quãdo cõ obras de misericordia» (VC); 
«porque em ellas mais hõramos a deus 
que os ditos sanctos» (VC); «o homẽ 
uiua se hõrar seu padre e sua madre sera 
em ele a palaura de Deus» (TC); «Desy 
vierom os magos e hõraromno muyto» 
(VC); «porque elle que era home como 
os homẽs hõrase e fezese as festas» 
(VC); «mas hõremollos como poderosos» 
(VC); «por tal que ames deus e hõres 
conheçeras que pouco he o que fezeste 
por amar e honrrar deus» (VC); «mas 
hõro o meu padre» (VC); «A deos tres 
cousas hõrra ao criador» (EE); «os 
dereitos hõrrã as uyuuas» (TC); «assy 
deue seer aquesta hõrrada e cellebrada» 
(VC); «e era reçebido dos gentios e dos 
strangeiros e hõrrado» (VC); «porque 
afaaguãdoo e hõrrãdoo  que lhes 
descobrisse o segredo do seu coraçõ» 
(VC); «seremos todos hõrrados» (HV); 
«e o terçeiro çellebramos e hõrramos ou 
guardamos por o primeiro e o primeiro 
por o segũdo» (VC); «Ho .xiij. que 
exalçan e hõrran a alguũs monjes e 
rreligiosos» (S); «chamarlhe ha amigo 
hõrrandoo e fazendoo alleuãtar açima 
per mãdado seu» (VC); «este padre 
deuemos mais aseruir e hõrrar que he 
criador» (TC); «O quarto mandamento 
he: Hõrraras teu padre e tua madre» 
(TC); «piedosos e benignos aos que os 
hõrrarẽ por aquelle que he a nos e a elles 



590 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

allegria comuũ e exẽplo ou pratica» 
(VC); «como os hõrraremos  ou 
prezaremos» (VC); «mas criou te pera o 
louuares e hõrrares» (VC); «escarneho 
he hõrrarmos nos cõ mãjares e cõuites 
os sanctos» (VC); «Hõrraste e adoraste 
a misericordia de deus se deres aquelle 
que sta jejuũ» (VC); «aquelle que agora 
hõrraua braadaua depois contra elle» 
(VC); «e hõrrauãna louuãdo deus cõ hũa 
beençõ» (VC); «Mas como seruos de 
deus hõrray a todos» (EE); «aja homẽ 
nẽbrança e piedade da sua natureza que 
hõrre e de louuor ao fazedor da natura» 
(VC); «e tu queres que em todo loguar 
te hõrrẽ» (VC); «Nõ chamees padre 
sobre a terra nõ porque nõ hõrrees 
aquelles que vos geerarõ» (VC); 
«Hõrremos a Deus de coraçõ que he 
padre de nos todos» (TC); «pois que a 
hõrrou em este mundo com mayor 
graça» (VC); «tamto auemos de omrar 
mais os padres sprituaes» (TC); «A 
quarta se omrou como deuera» (TC); 
«deue seer honrada dos angeos e dos 
homeẽs» (VC); «e por tanto cõ razom 
deue assy seer honrrado» (VC); «e aly 
seer hõrado da falla do padre de çima» 
(VC); «e seer hõrados per os do mũdo» 
(VC); «deuẽ seer honrrados por nos 
outros» (EE); «e nõ pode huũ sem o 
outro seer hõrrado ou desprezado» 
(VC); «(e nõ pereçera.) cõ os maaos mas 
seera hõrrado cõ os escolheitos» (EE); 
«porẽ digna cousa he que sejã hõrradas 
e que sejã seguidas ameude» (VC); «seus 
stremados caualleiros sejã hõrrados e 
ajã prazer» (VC); «sejam honrradas e 
theudas em reuerençia» (C); «deue ser 
honrrado de todolos homeẽs» (S); «mas 
de todollos homeẽs deuẽ ser honrrados 
e chamados em suas escprituras deosses 
e anjos» (S); «mas sera honrrado cõ os 
escolheitos» (EE); «aqueste sera 
hõrrado do padre çellestrial» (VC); «e 
cõ esto de todos seras honrrado atees 
dos que som teus jmijgos» (VC); «porque 

como agora som honrados e feitos 
caualleyros logo se alleuãtã contra os 
angeos do senhor» (VC); «e aquelles que 
sõ primeiros no mũdo per soberba e que 
açerca dos homẽs som hõrrados muytas 
vezes se guardã a fim pera dãpnaçõ» 
(VC).

honrosamente, adv. (de honroso + -mente). 
De modo honroso; dignamente. Formas: 
hõrrosamẽte (VC, 1). Contexto: 
«reçeberõno os de Galilea hõrrosamẽte 
por aquellas cousas que lhe virõ fazer 
em Jherusalem» (VC).

honroso, adj. (do lat. medieval honorosus, 
a, um). Que tem honra; digno. Formas: 
honrosa (VC, 1); honrrosa (VC, 2); 
hõroso (VC, 1); hõrrosa (VC, 1). 
Contextos: «e nõ traz outra cousa 
honrosa nẽ que bẽ pareça» (VC); «mas 
meaã e vistosa e honrrosa e reuerente» 
(VC); «A resusçitaçõ de Lazaro os 
demoueo a lhe hyrẽ fazer tal reçebimẽto 
hõroso» (VC); «Esta peleja perijgosa he 
e aquesta victoria muyto hõrrosa e de 
grãde louuor» (VC).

hora, subs. (do lat. hora-m). Medida de 
tempo; no plural, orações que se rezam 
a determinadas horas do dia, como 
as matinas, as laudes e as vésperas. 
Formas: hora (S, 17; TC, 3; VC, 207; 
HV, 11; C, 3; EE, 52; RP, 2); horas (S, 
11; TC, 2; VC, 36; HV, 1; C, 3; EE, 
3; RP, 1). Contextos: «ha que hora 
deue comer ho que jejũar» (S); «Se se 
acostumou a comer ou a beber amte da 
hora» (TC); «E se pervẽtura te deteueste 
atee a vndecima hora» (VC); «ysto era 
a hora de terça» (HV); «cõ hũs aa hora 
da terça e cõ outros aa sexta» (EE); 
«atee hũa hora depois do meo dia» 
(RP); «se possa tomar por hũa hora 
despois de comer» (RP); «nom deue 
menospreçar nem deixar de dizer as 
horas ou diuinal ofiçio» (S); «uaam a 
ygreia ouuir as missas, e as horas, e 
as pregaçoões» (TC); «sperarã por elle 
muytos tẽpos e horas» (VC); «e de hi a 
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poucas horas se ajũtou tãta de gẽte que 
era sem conto» (HV); «e sayo perto de 
horas de compretas» (EE); «o homẽ 
ja apeçonhẽtado em todas as horas teẽ 
grãde desejo de dormir» (RP).

horizonte, subs. (do grego Ðρίζων, οντος, 
pelo lat. horizonte-m). Espaço da 
superfície terrestre visível. Formas: 
orizonte (RP, 1). Contexto: «suba huũ 
boõ espaço sobre o nosso orizonte» (RP).

horta, subs. (de horto, este do lat. hortu-m). 
Jardim; terreno onde se cultivam 
legumes. Formas: orta (S, 1; VC, 5; 
HV, 1). Contextos: «assy como ha augua 
pasa aa orta per caal de pedra ou de 
madeira» (S); «as quaaes cresçẽ na orta 
de deus» (VC); «E ella tinha hũa orta 
pequena em que folgaua» (HV).

hortaliça ,  subs. (do lat.  medieval 
hortalitia-m). Plantas herbáceas e 
leguminosas comestíveis cultivadas na 
horta. Formas: ortaliça (C, 1); ortalliças 
(VC, 1). Contextos: «Item lhes pagarã 
o dizimo de toda ortaliça» (C); «E 
quando lhe crescido mayor he que todas 
ortalliças» (VC).

hortelã, subs. (do lat. hortulana-m). Planta 
herbácea aromática. Formas: ortellaã 
(EE, 1). Contexto: «dizimaaes a ortellaã 
e o heẽdro e o cominho» (EE).

hortelão, subs. (do lat. hortulanu-m). 
Pessoa que trata da horta. Formas: 
hortelan (S, 1); ortelã (VC, 1); ortelaão 
(EE, 1); ortellã (VC, 8); ortellaão (EE, 
1); ortellam (VC, 4). Contextos: «ca 
ha Madanela apareceo como hortelan» 
(S); «E certamẽte bẽ era elle ortelã 
spiritual porque elle arrãcara ja as 
raizes e as spinhas da perfia» (VC); 
«Primeiramente a soo Maria Magdallena 
em figura de ortelaão» (EE); «Ex aqui 
vem Ihesu o qual tu buscas. e tu pensas 
que he ortellã?» (VC); «ca elle he Ihesu 
e ortellã» (VC); «A Maria apareçeo elle 
em semelhãça de ortellã» (VC); «E ella 
cuydando que fosse ortellaão disselhe» 
(EE); «E chamou ao ortellam senhor por 

auer sua graça» (VC).
horto, subs. (do lat. hortu-m). Horta 

pequena; jardim. Formas: orto (VC, 36). 
Contextos: «que stem em alguũ orto 
çarrado» (VC); «e assy Jezabel tornou 
a vinha de Naboch em orto de couues e 
verças» (VC); «E porẽ nascẽ no orto da 
ygreja» (VC).

hortolão, subs. O mesmo que hortelão. 
Formas: ortollã (VC, 1). «E Maria asy 
como beboda respondeolhe como a 
ortollã dizẽdo» (VC).

hóspeda, subs. (do feminino de hóspede). 
Formas: hoespeda (VC, 1). Contexto: 
«E daqui veẽ que ella fica pobre e 
minguada nua e de maao gesto 
desafeitada hoespeda strangeira e sem 
sangue» (VC).

hospedadego, subs. (de hospedado + -ego). 
Hospedagem; hospitalidade. Formas: 
hospedadego (VC, 1). Contexto: «E 
segũdo Theophillo por aprendermos 
quanto poder ha o hospedadego» (VC).

hospedador, subs. (de hospedado + -or). 
Aquele que dá hospedagem. Formas: 
ospedador (VC, 1). Contexto: «Onde 
diz Ambro. que seer homẽ ospedador 
aquelles de que spera de auer remuneraçõ 
obra he de auareza» (VC).

hospedar, vb. (do lat. medieval hospitare). 
Dar ou receber hospedagem; alojar. 
Formas:  e rã  hospedados  (VC, 
1). Contexto: «jtẽ porque aly erã 
hospedados os pobres» (VC).

hospedaria, subs. (do lat. medieval 
hospitaria-m). Hospedagem; pousada. 
Formas: hospedaria (VC, 2). Contextos: 
«som cõpridoyras em a hospedaria 
verdadeira e graciosa» (VC); «e o seruiço 
e louuor de deus he por ello mingoado. 
e a hospedaria nom mantheuda» (VC).

hóspede, subs. (do lat. hospite-m). Pessoa 
que se acomoda provisoriamente em 
casa de outrem; convidado. Formas: 
hospede (S, 1; VC, 22; HV, 1; EE, 2); 
hospedes (S, 3; VC, 8; EE, 2); ospede 
(VC, 7; HV, 3; EE, 2); ospedes (S, 2; 
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VC, 9; EE, 3). Contextos: «hospede 
era e acolhestesme» (S); «e por a vijnda 
de tam grãde hospede» (VC); «este 
he o meu hospede Jacob vosso leal 
vasallo» (HV); «Veedes aqui aquelle 
hospede» (EE); «sse rreçebeo maaos 
hospedes» (S); «nõ forõ ja mais a elles 
taaes hospedes» (VC); «Ia nom sooes 
hospedes» (EE); «e assy como de 
caminho e ospede tu es emçima filho de 
rey» (VC); «Senhor ospede vos sejaes 
muy bem vijndo e toda vossa cõpanha» 
(HV); «saberees que Jacob o sabedor 
e ospede meu e leal vasallo vosso se 
leuãtou em pee» (HV); «E algũas vezes 
con ospedes e conuidados comy e beby 
muyto mais do que devera» (S); «e por 
aazo dos ospedes que veem muytas vezes 
acõteçe britar ou rellaxar a abstinencia» 
(VC); «Ja nom sooes ospedes nem 
vijndiços: mas çidadaãos dos sanctos e 
familliares de deos» (EE).

hóspide, subs. O mesmo que hóspede. 
Formas: hospide (VC, 1). Contexto: 
«eu era hospide e albergastesme ou me 
reçebestes em vossa pousada» (VC).

hospital, subs. (do lat. hospitale-m). Casa 
de internamento para doentes e feridos. 
Formas: hospitaaes (VC, 1); ospital 
(EE, 1). Contexto: «e se per tua maão 
propria edificasses mil hospitaaes» 
(VC); deytan os seruidores doentes da 
sua casa e mandã os ao ospital» (EE).

hospitalidade, subs. (do lat. hospitalitate-m). 
Acolhimento; hospedagem. Formas: 
hospitalidade (VC, 1); ospitalidade (EE, 
1); ospitallidade (EE, 1); ospytalidade 
(S, 1). Contexto: «porque nos praza seer 
jntentos nas obras da caridade. pyedade. 
e hospitalidade» (VC); «(ospitalidade) 
quanto aos peregrinos» (EE); «acorrẽdo 
aas necessitades dos sanctos seguijndo 
ha ospitallidade» (EE); «encobrẽ sua 
maldade por hocasiom de ospytalidade 
comemdo carne fora do rrefortoryo» (S).

hoste, subs. (do lat. hoste-m). Exército; 
força militar. Formas: hoste (S, 1; VC, 

10; HV, 7; EE, 2); hostes (VC, 4; EE, 
1); oste (VC, 2); ostes (VC, 2; EE, 1). 
Contextos: «Sabaoth quer dizer senhor 
de hoste ou de companhas» (S); «veyo 
sobre elles a hoste dos romanos» (VC); 
«partiosse de aly cõ seu filho Titus e cõ 
toda a hoste» (HV); «a hoste armada» 
(EE); «nem arruido de hostes de gente 
darmas» (VC); «vẽçerõ grãdes e vallẽtes 
hostes» (EE); «em todo aquelle regno he 
espargida ou stendida a oste de Christo» 
(VC); «entrãdo alguũ rey em algũa 
çidade a oste sua vay an[te] elle e a sua 
bãdeira e pẽdoões demostrã que el rey 
entra» (VC); «e as ostes se spertã e toda 
a çidade ferue» (VC); «principe dos reys 
da terra. senhor das ostes» (VC); «diz o 
senhor das ostes» (EE).

hóstia, subs. (do lat. hóstia-m, vítima). 
Partícula de pão consagrada durante 
a eucaristia; vítima para o sacrifício 
religioso. Formas: hostia (S, 95; VC, 
19; EE, 6); hostias (S, 12; VC, 7; C, 1); 
hostya (S, 15); hostyas (S, 1); ostia (S, 
10; TC, 1; VC, 2; EE, 1); ostias (C, 1); 
ostya (S, 1). Contextos: «faz hũa cruz 
ẽçima da hostia e do calez» (S); «o qual 
crucifica a nos com sygo fazendo nos 
hostia» (VC); «offereçã os seus corpos 
em sacrificio em hostia viua a deus» 
(VC); «ha rezam por que ha hostia se 
parte em tres partes» (EE); «como ho 
saçerdote deue teer sempre aparelhadas 
hostias consagradas pera os emfermos» 
(S); «assy como quando no templo obrã 
feitos manuaaes acerca dos sacrificios 
matando animallias e esfollando as e 
leuando as hostias e cozendo e assando 
carnes» (VC); «assi como hostias ou 
offertas e orações» (VC); «como as 
hostias pequenas da dita see» (C); «sse 
o saçerdote ouue ẽtençom de comsagrar 
quatro hostyas e nom parando mentes 
pos çinquo» (S); «E outrosi pera que 
aparelhe a ostia e o calez ao subdiacono 
ou ao preste» (S); «Item se alguũ for 
emfermo que nom possa receber a ostia 
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com fraqueza partãna e dẽlhe della 
quanta poder receber» (TC); «assy como 
se dam as pilloras em a ostia» (VC); «Ao 
qual desinar ha ostia se quebra ẽ tres 
partes» (EE); «mandamos que sejam 
tamanhas como as ostias grandes desta 
nossa ygreja» (C); «e aparelhar a ostya 
e o uinho e augua no calez» (S).

hu, adv., pron. rel. O mesmo que onde. 
Formas: hu (TC, 4; VC, 1; C, 1; EE, 
1). Contextos: «Hu he teu irmaão, e 
respõdeo Caym» (TC); «nõ adeuinhã 
hu iazẽ os thesouros escõdidos» (TC); 
«porque hu tu teueres a mayor voontade 
e desejo para aly tirara o olho do corpo» 
(VC); «priçisam aquelles tres dias hu 
quer que o dito cabijdo tiuer hordenado» 
(C); «olhemos ao çeeo ca hu esta nosso 
amigo» EE).

hum, art. ind., num. (do lat. unus, a, um). 
O mesmo que um. Formas: hũ (SG, 1; 
S, 13; TC, 1; VC, 16; EE, 4); hua (S, 
1; TC, 1); huã (S, 5; C, 20; EE, 5); hũa 
(SG, 3; S, 219; TC, 30; VC, 1009; HV, 
43; C, 11; EE, 123; RP, 7); hũas (S, 1 ; 
VC, 47); hum (TC, 3); huma (S, 1); hũos 
(VC, 1); hũs (S, 1; VC, 4; EE, 2); hũu 
(S, 11 ; VC, 1); huũ (S, 327; TC, 57; VC, 
1380; HV, 78; C, 63; EE, 519; RP, 12); 
huuã (VC, 1; C, 2); huũa (S, 45; VC, 
117; C, 1; EE, 156; RP, 2); hũua (S, 5); 
huũas (S, 2; VC, 4; EE, 8); huum (TC, 
4; VC, 35; C, 42; EE, 120); huuma (S, 2; 
EE, 1); huun (EE, 1); huũn (S, 1); huũs 
(S, 10; TC, 5; VC, 158; HV, 3; C, 9; EE, 
46); hũus (VC, 1). Contextos: «ou dous 
ou hũ delles» (SG); «que este na terra 
de ultra mar hũ ano» (TC); «se hũ cego 
quiser guyar outro cego ambos cayrã na 
coua» (TC); «e lhe derõ a meetade de hũ 
peixe e hũ fauõ de mel» (EE); «quando 
disserem a missa digam hua oraçom de 
Sancta Maria» (TC); «por que de acordo 
com huã boca honrrees a deus» (EE); 
«non se inclina mais da hũa parte que da 
outra» (TC); «E segundo cada hũa destas 
circumstãcias» (TC); «fez hũa vistidura 

de mizcra» (EE); «se possa tomar por 
hũa hora despois de comer» (RP); 
«faziã nas tendas hũas casas pequenas 
cubertas de pelles de cabras» (S); «asy 
lhe pregunte de cada hum dos outros 
pecados» (TC); «fazẽdo huma cruz alta 
sobre ho calez» (S); «per seus mayores 
de hũos loguares a outros» (VC); «como 
quer que hũs som mais rrijos de dezoito 
anos que outros de veinte» (S); «segũdo 
sse cõten em hũu decreto» (S); «se huũ 
homẽ ante alguũ iuiz he acusado de algũa 
cousa falsamẽte» (TC); «se esteue huũ 
ano que se nõ cõfessou» (TC); «o mar 
de Galilea he huũ lago grande» (EE); 
«spere per huũ meo dia» (RP); «sejan 
apartados de estar en huũ logar ou en 
huũa comarca» (S); «fezemos huuã 
cõstituiçã no sinado» (C); «e emtã leuaua 
cõmigo huũa sponja» (RP); «guiãse 
por hũua estrela do çeeo» (S); «huũas 
vertudes ha hy que chamã theologaes» 
(S); «Que possamos a cada huum dar 
conselho como posa auer lauamẽto» 
(TC); «Segundo que diz huum doutor 
da Espanha» (TC); «os moradores de 
huuma casa» (EE); «Huũ deus huũa fee 
huun bauptismo» (EE); «E isto creem os 
judeus e os mouros cada huũn segũdo 
sua ley» (S); «deseiaste auer aroydos 
ou contẽdas por rezom dauer amyzidade 
mays con huũs que com outros» (TC); «E 
assy disserõ os seus discipollos os huũs 
aos outros» (EE); «hũus erã saçerdotes. 
e outra gẽte popullar» (VC).

humanal ,  adj .  (do la t .  medieval 
humanale-m). Humano; próprio do 
homem. Formas: humanaaes (VC, 42); 
humanaes (VC, 2); humanal (S, 11; TC, 
2; VC, 314; HV, 1; EE, 14); humanall 
(S, 1). Contextos: «assy filhou as 
infirmidades e mjnguas humanaaes que 
nõ se apartã de deus» (VC); «Outras 
sam per amoestações ou ameaças ou 
per blanduras humanaes» (VC); «por 
redençõ e saude da humanal linagẽ» 
(S); «Ergo digamus que o ha do diaaboo 
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emmiigo he de todo o linhagẽ humanal» 
(TC); «o guaffo significa a geeraçõ 
humanal em ferma per pecados e chea 
de lepra» (VC); «e quis morrer na cruz 
por saluar a linhagem humanal» (HV); 
«da deliberaçom da humanal linhagem» 
(EE); «Ca o sacrefiçio da saude da 
humanall linhagem enuiado e hofereçido 
he ou anũçia ou notefica ao pouoo que a 
missa e as oraçõees acabadas som» (S).

humanalmente ,  adv.  (de humanal 
+ -mente ) .  De  forma humana; 
humanamente. Formas: humanalmente 
(VC, 1);  humanalmẽte (VC, 1). 
Contextos: «Foy vngido o saluador per 
o spiritu santo humanalmente em forma 
de seruo» (VC); «nẽ por auer vergonha 
de seer cõçebido humanalmẽte» (VC).

humanamente, adv. (de humano + 
-mente). De modo humano. Formas: 
humanamẽte (VC, 1). Contexto: «em 
quanto humanamẽte irradia e yllustra» 
(VC).

humanidade, subs. (do lat. humanitate-m). 
Natureza humana. Formas: homanidade 
(TC, 2); humanidade (S, 14; TC, 1; VC, 
168; C, 2; EE, 50). Contextos: «Na 
nossa homanidade que he a nossa carne 
se nẽbrou de nos o senhor Deus e nos 
remio» (TC); «E os outros que perteecẽ 
a homanidade som estes e som sete» 
(TC); «E asi deuelhe dyzer os artijgos 
da humanidade cada huũ por si» (S); 
«Os sete artigoos da humanidade se 
cõteẽ som estes uersos» (TC); «o qual 
quis tomar humanidade em terra» 
(VC); «sete que perteeçẽ aa humanidade 
e sete que perteeçẽ aa deuĩdade de 
nosso Senhor» (C); «elle confessa a 
humanidade e deidade de Christo» (EE).

humano, adj. (do lat. humanus, a, um). 
Relativo ao ser homano; próprio do 
homem. Formas: humana (S, 18; VC, 
49; HV, 1; EE, 74); humanas (S, 1; VC, 1; 
EE, 5); humano (VC, 7; EE, 9); humanos 
(VC, 1; EE, 4). Contextos: «nẽ parey 
mẽtes como ha minha natura humana 

he ffraca» (S); «tomou corpo de carne 
humana» (VC); «escreue a rrenouaçom 
da natureza humana» (EE); «Dizẽsse 
humanas por que pello estudo do omẽ se 
ganhon e se aprendẽ» (S); «das pallauras 
dos rethoricos nas humanas escripturas» 
(EE); «alimpando o coraçõ humano 
de toda cuydaçõ sobeja» (VC); «todo 
entendimento angellico e humano» 
(EE); «e leixa a quellas çinco jugadas e 
sẽtidos nõ humanos mas bouinos» (VC); 
«demandou conta dos feitos humanos» 
(EE).

húmedo, adj. O mesmo que húmido. 
Formas: humedo (S, 1). Contexto: 
«Ca ho vinho he queẽte e humedo e ho 
vynagre he frijo e seco» (S).

humidade, subs. (do lat. humiditate-m). 
Estado ou qualidade do que está húmido. 
Formas: humidade (VC, 3). Contextos: 
«aquesta febre he arreiguada nos ossos 
e membros e tyra pera sy a humidade 
natural e cõsumea» (VC); «porque perde 
a humidade cõ que participa na baixeza» 
(VC); «guasta cõ brasas e caruoões a 
humidade dos nossos trabalhos» (VC).

húmido, adj. (do lat. humidus, a, um). 
Molhado. Formas: humida (VC, 1); 
humido (RP, 1); humidos (EE, 1). 
Contextos: «se nõ em a plãta e aruor que 
mais humida de todas he» (VC); «ho aar 
apeçonhẽtado he humido e faz podridõ» 
(RP); «alleuãtãsse vapores humidos 
com a queẽtura do sol, e espessam nas 
nuueẽs» (EE).

humildade, subs. (do lat. humilitate-m). 
Sentimento de inferioridade; reverência. 
Formas: humildadde (VC, 1); humildade 
(S, 10; VC, 502; EE, 48); humilldade 
(VC, 1). Contextos: «O ornamẽto 
da ygreja nõ sta nos hediffiçios nẽ 
rendas. mas ẽ humildadde e ẽ reçeber 
os [o]spedes e em piedade» (VC); «faz 
aver contriçom e humildade» (S); «a 
qual poõe na alma que sta em grãde 
humildade e em grãde temor e reuerẽçia 
de deus» (VC); «adornara o corpo da 



595Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

nossa humildade» (EE); «Bem dicta 
Maria aa qual nõ falleçeo humilldade» 
(VC).

humildamento, subs. (de humildar + 
-mento). Ato ou efeito de humildar; 
humilhação. Formas: humildamento 
(VC, 1). Contexto: «Primeyramente 
por humildamento dos homeẽs» (VC).

humildar, vb. (do lat. humilitare). Tornar 
humilde; humilhar; rebaixar; subjugar. 
Formas: he humildado (VC, 1); humilda 
(S, 2; VC, 15; EE, 1); humildã (VC, 1); 
humilda te (VC, 2); humildado (VC, 
2); humildãdo (VC, 1); humildãdo 
me (VC, 1); humildãdoa (VC, 1); 
humildãdose (VC, 1); humildãdosse (EE, 
1); humildam (VC, 2); humildamos (VC, 
1); humildandose (VC, 1); humildar 
(VC, 16; EE, 2); humildar se lhe (VC, 1); 
humildara (VC, 1); humildares (VC, 10); 
humildarmos (VC, 1); humildarnos (S, 
1); humildarse (VC, 1); humildase (VC, 
1); humildasse (VC, 5); humildãsse (VC, 
1); humildaste (VC, 3); humildate (VC, 
2); humildaua (VC, 1); humilde (VC, 1; 
EE, 1); humildees (VC, 1); humildem 
(VC, 1); humildemonos (VC, 2); 
humildemos nos (VC, 1); humildes (VC, 
2); humildese (VC, 1); humildẽse (VC, 
1); humildẽsse (VC, 1); humildo (VC, 
1); humildou (S, 1; VC, 9); humildouse 
(VC, 2); seera humildado (EE, 1); sera 
humildado (VC, 2); seras humildado 
(VC, 1). Contextos: «ca com muyta 
sobegidõ he humildado e abaixado o 
menos preço» (VC); «o homem quanto 
mais se abaixa e humilda e inclina 
tanto mais se emche de graça» (EE); «e 
aquelles que se abaixã e humildã» (VC); 
«humilda te e doestate e aue nẽbrança de 
teus pecados» (VC); «por tal que seendo 
bem humildado e baixo seja cõstrangido 
e refreado per penitẽçia» (VC); «mas 
de filho do homẽ e seruo abaixandose e 
humildãdo» (VC); «porque humildãdo 
me em aqueste mundo mereça seer per 
ty ẽxalçado ẽ o outro» (VC); «abaixãdoa 

e humildãdoa» (VC); «e faz longas 
vigilhas e humildãdose ao padre o 
pastor leal» (VC); «(adorarõ a deus) 
humildãdosse a elle» (EE); «e outros 
que se humildam e ficam sem honrra» 
(VC); «e porque nos nõ humildamos» 
(VC); «E humildandose aos apostollos 
e catãdolhes reuerẽcia» (VC); «que em 
nos de presente ha causa de humildar» 
(EE); «e huũ deue lauar os pees ao outro 
e humildar se lhe» (VC); «quisesse 
elle humildara e se nõ emxalçara» 
(VC); «Nõ aias temor que tua hõrra 
se perca por te humildares» (VC); 
«mas he a nos dobrada causa de nos 
humildarmos» (VC); «Ca despoys de 
todas as cousas deuemos humildarnos 
a dar graças a Deus» (S); «humildarse 
de seu graado atã baixo» (VC); «e ãte 
que aja a gloria humildase» (VC); «e 
portanto aquelle que de milhorar ha per 
a correiçom que lhe fazẽ humildasse» 
(VC); «Porque veem sua queeda e com 
temor humildãsse» (VC); «Ou porquanto 
te assy humildaste aueras officio de 
tomar homẽs» (VC); «humildate tu e 
fazete subiecto a toda creatura» (VC); 
«e pero em sy muy profundamẽte se 
humildaua» (VC); «e que se humilde e 
abaixe se for julgado» (VC); «porque 
o homẽ se humilde» (EE); «atees que 
vos nõ humildees tãto que padeçaaes» 
(VC); «por tal que se humildem em o 
roguar» (VC); «Humildemonos pois 
nos pera inquirirmos a sancta scriptura» 
(VC); «e pois assi he humildemos 
nos e melhoremos ẽ nos» (VC); «e 
porque te humildes» (VC); «e com 
lagrimas e gemidos conheçase por 
pecador humildese a deus» (VC); «dos 
doões e graças que reçeberom mais se 
humildẽse» (VC); «Auisensse ajnda os 
subdictos e humildẽsse» (VC); «E porem 
assy como eu meestre e senhor enviador 
me humildo a vos» (VC); «E significa 
a Jhesu Christo que sse humildou aa 
payxon» (S); «e humildouse atees a 
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morte» (VC); «O que se emxalça seera 
humildado» (EE); «sera humildado do 
senhor» (VC); «ora queyras ou nõ seras 
humildado e amergido ao diaboo» (VC).

humilde, subs., adj. (segundo uns, 
regressivo de humildar; segundo outros, 
do lat. humile-m). Que ou aquele que 
tem humildade; simples; modesto; 
ignorante. Formas: humilde (S, 6; 
VC, 1; EE, 10); humildes (S, 1; EE, 5). 
Contextos: «deue ser humilde na bem 
auẽturança e forte nas tribulações» (S); 
«tu non menospreçes o coraçon contryto 
e humilde» (S); «E se desta maneira cõ 
piedoso e deuoto humilde e de deuoto 
coraçõ o buscares» (VC); «obras 
de humilde cõuersaçõ a deus» (EE); 
«pello themor humildes, pella sciençia 
discretos» (S); «Deos aos soberbos 
resijste e aos humildes da graça» (EE).

humildemente, adv. (de humilde + 
-mente). Com humildade. Formas: 
humildemente (S, 1; EE, 2); humildemẽte 
(EE, 1). Contextos: «ho pecador deue 
humildemente confessarsse teẽdosse 
por errado» (S); «Ca pareçe preguntar 
humildemente quando diz meestre» (EE); 
«mas aynda aos prellados humildemẽte e 
con temor teendo cuydado delles» (EE).

humildosamente, adv. (de humildoso 
+ -mente). Com humildade; humil-
demente. Formas: humildosa mẽte 
(VC, 1); humildosamente (VC, 36); 
humildosamẽte (S, 1; VC, 55; RP, 1); 
humildossamente (S, 1). Contextos: «e 
ẽ os beẽs me conheçerey e auerey humil-
dosa mẽte» (VC); «e o senhor em alguũ 
dos cantos humildosamente» (VC); 
«deitado ẽ terra pedindo humildosamẽte 
mysericordia a Deus» (S); «que homẽ 
primeiramẽte ha de cõfessar seus pe-
cados humildosamẽte» (RP); «deue 
estar deuoto e adoralo com muy grãde 
deuaçon e humildossamente todo tempo 
quando se consagra en na missa» (S).

humildoso, subs., adj. (de humilde + 
-oso). Humilde; simples. Formas: 

humildosa (VC, 53); humildosas (VC, 8); 
humildoso (VC, 104; EE, 3); humildosos 
(VC, 94; EE, 3); humildossa (VC, 
3); humildossas (VC, 1); humildosso 
(S, 1; VC, 2); humildossos (VC, 1); 
humilldosa (VC, 1); humilldosos (VC, 
1). Contextos: «A qual interpretaçom 
demostra quã humildosa e quã deuota 
foy a oraçom de Christo que aly fez» 
(VC); «virõ as cousas altas e gloriosas 
vissem as humildosas e baixas» (VC); 
«mas quanto elle era mais poderoso tãto 
era mais humildoso e mais paciente» 
(VC); «supre que foy humildoso» (EE); 
«a cruz he defensom e guarda dos 
humildosos e destruyçõ dos soberuos» 
(VC); «Aos verdadeiramente humildosos 
e dados ao espiritual» (EE); «e com 
humildossa supricaçõ e perpetua» 
(VC); «Ergo e tu sente de ty cousas 
humildossas cõ sancta Maria» (VC); 
«endo mui humildosso, ofenderõno e 
menosprezarom os encreeos» (S); «e 
aos humildossos da graça» (VC); «Tam 
districtamente e humilldosa e deuota 
se auia que a sua vida era exemplo 
de viuer a todos» (VC); «e porque ho 
nosso reemidor rege os coraçoões dos 
humilldosos» (VC).

humilhamento, subs. (de humilhar + 
-mento). Ato ou efeito de humilhar; 
humilhação. Formas: humilhamẽto 
(VC, 2). Contextos: «E por mayor 
humilhamẽto de sy meesmo enadeo 
dizẽdo» (VC); «e outras vezes per 
humilhamẽto e abaixamẽto» (VC).

humilhar, vb. (do lat. humiliare). Tornar-
se humilde; submeter-se; sujeitar-se; 
rebaixar. Formas: humilha (EE, 2); 
humilhado (VC, 1); humilhados (EE, 
1); humilhando (VC, 1); humilhar (EE, 
5); humilharemos (EE, 1); humilharse 
(EE, 1); humilhay (EE, 1); humilhou 
(EE, 2); humilhayvos (EE, 1); seera 
humilhado (EE, 1); sera humilhado (VC, 
1). Contextos: «O que se humilha» 
(EE); «o coraçõ cõtrito e humilhado 
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he cõpungido» (VC); «No estado que 
estaaes ajnda nõ humilhados e carnaaes» 
(EE); «E tu pois humilhando a ty 
meesmo dize senhor nom som digno 
que tu entres em minha morada» (VC); 
«Porem qualquer que se humilhar 
bem como este minino sera o moor no 
regno dos çeeos» (EE); «ou nos nos 
humilharemos a elle» (EE); «Eys aqui a 
soberba como ouuesse fincado os giolhos 
ou ẽ algũa outra maneira humilharse» 
(EE); «Humilhay vos sob a maão 
poderosa de deos» (EE); «humilhou assy 
meesmo feyto hobediẽte atee a morte» 
(EE); «humilhayvos com humildade 
volluntaria e non forçada» (EE); «(O que 
se emxalça.) emsoberbeçendo. (seera 
humilhado.)» (EE); «(sera humilhado) 
e derribado» (VC).

humil iação ,  subs .  O mesmo que 
humilhação. Formas: humiliaçõ (VC, 
1); humilliaçõ (VC, 2); humilliaçom 
(VC, 1). Contextos: «Ante da humiliaçõ 
do padeçimẽto» (VC); «podera passar a 
humilliaçõ da peendença» (VC); «nõ te 
afastes do caminho da humilliaçom ou 
baixeza» (VC).

humiliamento, subs. (de humiliar + -men-
to). Ato ou efeito de humilhar; humi-
lhação. Formas: humilliamẽto (VC, 1). 
Contexto: «aquelle pecador per peẽdẽça 
e humilliamẽto de si meesmo» (VC).

humiliar, vb. O mesmo que humilhar. 
Formas: foy humiliado (VC, 1); 
humilliado (VC, 1); humilliar (VC, 1). 
Contextos: «Assy pois como Christo 
foy humiliado e abaixado» (VC); «he o 
coraçom contrito e humilliado» (VC); 
«onde aquelle que se humilliar asi como 
aqueste paruoo seja o mayor no regno 
dos ceeos» (VC).

humilmente, adv. (de humil + -mente; 
humil ,  do lat.  humile-m ,  baixo). 
Humildemente;  com humildade. 
Formas: humilmente (EE, 1); humilmẽte 
(EE, 4). Contextos: «e humilmente se 
demanda perdõ» (EE); «Segũdo roga 

a deus humilmẽte cõ muitas orações» 
(VC); «(como seruos de deus) humilmẽte 
seruindo» (EE).

humor ,  subs. (do lat.  humore-m). 
Substância líquida que circula no corpo; 
seiva; disposição de ânimo. Formas: 
humor (VC, 11; EE, 6); humores (VC, 6; 
RP, 9). Contextos: «e partindose pouco e 
pouco a neuoa dos peccados e esmuydo 
ho humor da jnfieldade» (VC); «porque 
a relligiõ he fundada e criada no humor 
da deuoçom» (VC); «nõ pode leuar fruito 
sem que participe do humor e grosseza 
do çepo» (EE); «assy como na vide 
propia se cortam alguũs ramos que fazem 
fruyto por que o humor nõ se derrame 
muyto» (EE); «terceyramente teem 
indigestam dos humores» (VC); «atees 
que lãça fora todollos humores cõtrairos» 
(VC); «dos corpos apeçonhẽtados 
procedem humores» (RP); «çarrã os 
poros e os meatos e os caminhos dos 
humores» (RP).
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